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یادداشت مترجم:
پویشهایسیاسیواجتماعی

چشمگیریبر
دههی1۱۹۶۰تأثیراتژرفو 
نیمهیدوم 
جنبشهایاجتماعی 

جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی در ربع آخر قرن بیستم برجای نهادند.فارغ از نوع تحلیل و داوری
های واقعی و
جنبشها ،تأثیرات درونی متقابل آنان ،ظرفیت 

زمینههای تاریخی پیدایش این 
دربارهی  

اتفاقنظر وسیعی وجود
اینباره  
نهاییشان ،امروزهدر  
افقهای امکان آنها ،و سرانجام دالیل شکست و افول  

اندیشهی

افقهای 
خیزشهای یادشده با ارتقای رویکرد انتقادی به وضع موجود و گسترش  

دارد 2که 
ترقیخواهانه و طیفی از
شکلگیریموججدیدیازتحرکات اجتماعیِ  
رهاییبخش ،به  

پیکارجو و کنش 
درمواجههباحیاتسرمایهدارانهانجامیدند.از این رو ،شناخت تاریخ

سنتهای فرهنگی و سیاسی جدید 

بهسهم خود (درکنار دیگر عوامل و زمینههای مهم تاریخی)
دههی   ۱۹۶۰
جنبشهای اعتراضی  

تحوالت 
نیمقرن
گرایشهای مبارزاتی ضدسرمایهدارانه در  

سنتها و 
دگرگونیهای مشهود در  

خطسیر 
کلید فهم  
دگرگونیها در ساحت نظریهی اجتماعی در

عمیقتر 
اخیر است ،و درعینحال ضرورتی است برای فهم  
(ازجمله

نظریهی انتقادی و انقالبی؛ یعنی گسترهی متنوع نظریههایی 
پویاییهای  

بهویژه 
دهههای اخیر  ،

واسطهی عروج و افول این جنبشها با انگیزهها و

نظریهی مارکسیستی) که به
گرایشهای نو در  

چشماندازهاینوینیمدونوعرضهشدند.خاستگاه این جوششنظریچیزی نیست جز پیوند چندوجهی

شاخصترین نمودهای متاخر3

پهنهی تاریخ ،که «جنبش » ۶۸از 
و پویایی دیالکتیکیِ نظریه و پراتیک در  
بهموازات و متأثر از
تجمیعیافته  

ایدههای 
نهفقط پیکریابیِ انفجاری  
آن بود .در این پویاییْ جنبش   ۶۸
الهامبخش و ماندگار برای
پراتیکهای تاریخی و نظریِ پس از جنگ جهانی اول بود ،بلکه خود به کانونی  

رهاییبخش بدل شد ،که

بنیانهای نظم مسلط و جامعهی بدیل و مبانیپیکارهاری 
بازاندیشی نظری در  
نوآوریها و الجرم

گذاریها و 

چرخشها ،بدعت

بازنگریها ،

ماحصل آن انبوه متنوع و ناهمسازی بود از 
مثابهی یک پراتیک سیاسی تاریخا
به 
نظریهی اجتماعی.چرا که این جنبش  
حوزهی  
تنشهای جدید در  

پرسشهای عملی/پراتیک آفرید،

گسترده و تاثیرگذار ،با هر گام پیشروی یا  ناکامی خود انبوهی از 
جامعهیبدیلنیز.این

تراژیکاشدربراندازینظممسلطوگشایش

همچنانکهدرشکستنهاییوناکامی

قرینهی تاریخی است؛ نگاهی به
بینیاز از ذکر نمونه و  
آنچنان ملموس و آشکار است ،که  
مسالهی اخیر  


داشتند،ونیزبهدلیلاهمیترویدادهای

هایدههی۱۹۶۰


هایدانشجوییجایگاهمهمیدرموججنبش

.ازآنجاکهخیزش
1
ازآنهایادمیشود.

بهسانِمرکزتقلزمانیاینجنبشها،عمدتابانام«جنبشدانشجویی»۶۸
سال ۱۹۶۸
یزمینههایوپیامدهای«جنبش


ستدرباره

باره،کتابزیربرایمثالتحلیلژرفی

هایفارسیدراین

.ازمیانمعدودمتن
2
درجامعهیآلمان:

»۶۸
سابینهفوندیرکه«:مبارزهعلیهوضعموجود:جنبشدانشجوییآلمان.»۱۹۵۵-۸۵برگردان:محمدقائد،طرحنو.۱۳۸۱،
هاینظریهیانقالبیدرمقطعپسازانقالباتاروپایی،۱۸۴۸


پویایی

توانبه

باره،می

دراین
هایتاریخیمهم 


عنوانقرینه
 3
.به
قیامکمونپاریسدر۱۸۷۱وانقالباکتبر۱۹۱۷اشارهکرد.

2

(بهویژهدر سپهر چپ) ،اثرات این میراث
خطسیر نظری هر اندیشمند اجتماعیتاثیرگذارِ متاخر درباختر 

شکلگیریآرایویآشکارمیسازد.
تاریخیفکریوسیاسیرادر 
پیشرویهای سرمایهداری گشوده شد :افول

با شکست نهایی این جنبش گویی فصل جدیدی در تاریخ 
اندیشهی

یکسو با رشد شتابان 
صحنهی پیکارهای سیاسی و تجارب تاریخی موجود ،از  

مارکسیسم در 
پهنههای
ساحتهای نظری و فرهنگی ،و از سوی دیگر با پیشروی تهاجمی نولیبرالیسم در  

پستمدرن در 

اقتصادیواجتماعیوسیاسی همراهبود.ازاینمنظر،سقوطشورویواردوگاهسوسیالیستیِواقعاموجود
همینروستکهجنبش۶۸

پردهیپایانیایندرامتاریخیبود،ونهشروعیکافول.شایداز
تنهافروافتادن 
نهچندان دور
گذشتهای  

ناکامیهای آن همواره همچون ستارهی روشنی در افق 

نارساییها و 

بهرغم 

نقطهای از تاریخ متاخر که در آن تحقق تخیل جمعی دور از دست به نظر
الهامبخش بوده است:همچون  

سرخوردگی بیشتری برجای نهادند4؛
نمیرسید.پس از آن ،روشناییهایی آمدند و امید آفریدند ،ولی اغلب  

مبارزهیپرشورو

کوههایچیاپاسروشنشدویا
دشتهاو 
شایدکورسویدوردستیکهازسال۱۹۹۴در 
زندهای
نمونههای 
سهسالپیشدرروژآوا(اصطالحا«کردستانسوریه»)جریاندارد،تنها 
شکنندهایکهاز 

االصول]میتوانندما را با تاریخ رویابینی جمعی پیوند بدهند و آن تاریخ شگفت را


هنوز[علی
باشند که 
حداقلبرایبخشاندکیازمردمامروزواقعیوتخیلپذیرسازند.
به فارسی ،صرفاً برآمده از عالقه یا
اما انتخاب متنی در معرفی کرال و متنی از کرال برای ترجمه  
دههی۱۹۶۰نبودهاست.ضرورتبازگشت
پویاییهایسیاسی 

دغدغهمندیشخصیمترجمنسبتبهتاریخ

الهامبخشاینتاریخ
بههیچروصرفابرآمدهازوجه 
عمیقترآن 
مابهاینتاریخغنیوپرتکاپوبرایشناختنِ 
زمینههای تداوم خویش یا
نیست (هرچند در شرایط امرزوی که ماندگاری دیرپای «شکست» آشکارا  
مهمتربرای
الهامبخش را باید غنیمت شمرد)؛ بلکهدلیل 
میکند ،هر گونه عنصر  
تقویت  

خویشتداومیرا 

بهرغمفواصلزمانیوفراسوی
پرسشهایکلیدیاستکه 

چنینبازگشتی(وچنینگزینشی)وجودبرخی
مندیهای مهمِجوامع اروپای غربیِ

پارهای از  
مساله
مرزهای جغرافیایی،جوامع امروز (از جمله ایران)را در  
پویشهایتاریخی

تالقیهایناهمزمان 
بنیانهایمشترکو 
میسازند (روشناستکهاین 
آنزمانسهیم 
دگرگونساز

دارند).پرسشهایی از این دست:چگونگی مشارکت 

گونساز سرمایهداری ریشه 
در ماهیت هم 
درحیاتسیاسیجامعه،بدونادغامشدندرماشیندولتیوادواتمتنوعآن؛ماهیتوکارکردهایدولت
سرمایهداری متاخر و چگونگی تعامل آن با انحصارات اقتصادی و مدیریت سیاسی جامعه؛ چگونگی

در 
سیطرهی ساختارهای اقتداراگرایانه و

سازمانیافته) بهدور از 

سازمانهای مبارزاتی (یا مبارزات 

برپایی 
سیاسیسازی» و ارتقای

بوروکراتیک دولتی یا احزاب سنتی متعارف؛ چگونگی خلق فرآیندهایی برای «
عملکرد و گردش ماشین
نحوهی  
نخبهپرور؛  
بهدور از روندهای سیاسی نخبهگرا و  
سوژهگیِ ستمدیدگانْ  

گسترهی جهانی؛ اشکال نوین اقتدارگرایی

رهاییبخش در 

امپریالیسم ،و چگونگی تالقی آن با مبارزات 

نمونههاییازایندستهستند.امابایدخاطرنشانکردکه
ایران،یاخیزشهایوسیع«بهارعربی» 

 .4انقالبناتمام ۱۳۵۷
سرخوردگییادشدهصرفابرآمدهازشکستنهاییاینتحوالت(یاغلبهینهاییضدانقالببرآنها)نیست؛گاهتوهمسیاسی-
نظرینسبتبهماهیتتحوالتتاریخینیزموجدسرخوردگیودیگرپیامدهایبازدارندهاست؛نمونهیتاریخیشاخصآن،

وسرخوردگیوعقبنشینی

شدنمیشلفوکوبهوجهالهامبخش*عنصراسالمیدرفرآیند«انقالباسالمی»۱۹۷۹


مجذوب
آنشدکهفوکوبتواندعناصرالهامبخشراستیندرآنفرآیندانقالبیرادریابد).

بعدیویبود*(.اینشیفتگیمانعاز

3

دولتهای
نظاممند  
سرمایهداری متاخرو چگونگی ایستادگی در برابر کارکردهای ایدئولوژیکِ  

سیاسی در 
مسالهی اساسی آن است که
پوشانیهاییواقعیباشند ،


اگرچنینهم
اقتدارگرا؛ و نظایر آن.بر این اساس ،
پرسشها

گامهای نظری و پراتیکی برای رویارویی با این 
جنبشهای اعتراضی آن زمان چه 

دریابیم 
ضرورتهایعصرخودچگونهمواجهشدند.

کلیتر،با
برداشتند؛یادربیانی 
یدولتوپویشهایتاریخیآندرایران


برایمثالتأملدرمساله
دراینمیان،ودرشرایطکنونیِ ما ،
ایدارد:درایرانسدهیاخیرنقش


داری)اهمیتویژه
(بهموازاتودرپیوندیاپویشهایمناسباتسرمایه

طورکلینحوهیپویشجامعه)چنانبرجستهبوده


انحصاریدولتدرتعیینحیاتاجتماعیوفردی(یابه
توانستبهکانونیترینپروبلماتیکفعالینسیاسی


بایستیامی

هاپیشمی

یدولتازمدت

تکهمساله
اس
بدینسو
ومدنیوپژوهش هایاجتماعیبدلشود.ازدیدمن،کمابیشازافولجنبشاعتراضی  ۱۳۸۸

زآیندهایخودرابه

یدولتباردیگروبهطورهردمف


روندرویدادهایسیاسیچنانبودهاستکهمساله
سان مسالهای محوری برای اندیشه ورزی سیاسی برنشانده است .دلیل این امر همگرایی تجمیعی برخی
گرایشهایتاریخیمعیناست:الف)اگرتاپیشازآنمقطعدولت (درمعنایوسیعکالمیاحاکمیت)

توملت(جامعه)رامتمایزمیساخت،از

تلقیمیشد،یاحداقلمرزقاطعیقلمروهایدول

مظهرجوروشر
ناپذیروازلیقلمدادشدو(بهمیانجیعواملسیاسی-تاریخی


تدریجغلبه
پیآنهزیمتتاریخیْدولتبه
بهپویشویژهیسرمایهداریدرایرانِپساز

دیگر)مسیرادغامشدنجامعهدرآنهموار گشت؛ب)بنا

سرمایهی ملی» یا تشخصیابی «سرمایهدار کلی» در صریحترین

انقالب ،5دولت به تجسم کارکردهای «
واسطهی سرکوب مستقیم و حذف ادغامی جنبشهای

یاش بدل شده است؛ ج) به
شکل تاریخِ تاکنون 
فقطبهیگانهبازیگرعرصهیسیاستبدلشدهاست،بلکهتاحد


اجتماعیونیروهایاپوزیسیون،دولتنه
یمدنی(وخواهناخواهبرایبسیاریازمنتقدانو


ورزیرابرایجامعه

ترهایسیاست
زیادیمسیرهاوبس
بهطورمیانگین
مخالفانش) نیز تعیین میکند؛ یعنی دولت در روند بسط تاریخیاش قادر شده است که  
یفرهنگوآموزشرابهتمامیدرملزومات

یمدنیایهمسوباخودپرورشدهد؛د)دولتعرصه


جامعه
ایدئولوژیک خود ادغام کرده است و «مقتدارنه» مهار و هدایت هدفمند آنها را بهدست گرفته است،
نظرمیرسد.


،ناممکنبه
وروبهآینده

کهطرحچشماندازهایفرهنگیبدیلدرسطحگسترده


طوری

توانبهسانمحصولیناگزیراز


داریدرایرانپسازانقالبرامی

یپویشسرمایه

.دربیانیبسیارعاموفشرده،خصایلویژه
5
هایبهجای


هاوهزینه

طلببرآمدهازتفوقضدانقالبی،ویرانی
تلفیقعواملتاریخیِزیرتلقیکرد:ساختاراستبدادیوتمامیت
اقتصادی،پذیرشتماموکمالالگویتحمیلینولیبرالیسم

ماندهازجنگ،فشارهایحاداقتصادیبرایبازسازیو«گشایش»
تردربازارآزادجهانی،رقابت هایسیاسیواقتصادیدرونالیگارشیاقتدارگرایحاکم،ضرورتبسطماشین


برایادغامسریع
سرکوبدولتیونیازمندیساختاریبهفربهسازینظامیان*.

خیزد:ازیکسوضرورتمواجههبا(مهاروسرکوب)


گریخودازضرورتیدوگانهبرمی

*ایننیازمندیساختاریبهنظامی
هایسرمایهدارانهبهموازاتتداومخفقانسیاسیومدنی

یاجتماعی،کهبهویژهباپیشبردتهاجمیِطرح

تضادهایبسط 
یابنده

منطقهای حاکمیت که اگرچه درظاهر همچنان از

تقویت و تشدید میشوند؛ و از سوی دیگر ،ضرورت تداوم بلندپروازی 
پیشینهی داعیههای ایدئولوژیک آن تغذیه میکند ،اما بهواقع رویکردی استراتژیک و معطوف به بقاست (خواه بهمنظور

،وخواهبرایعرضهی


جهانیدرمنطقه
هایقدرتهای


پیمانی

کردنجایپادرپیوندباشرایطجهانیوستیزهاوهم

محکم
بهمنظور برساختن یا حفظ انسجام فرضی «دولت-ملت» و بهموجبِ آن،
آماجی عینی و ملموس بهسان «خطر بیرونی»  
موجهنماییِبسطنظامیگریونهایتاًزمینه سازیمادیوایدئولوژیکبرایتداومسرکوبداخلی).


4

بدلشدهاست.خاطرنشانمیکنم

یماندهدرمیدان»6
خالصهیکالمآنکهتوگوییدولتبه«تنهادلبرپا 

هاوجوششهایدرونیآندرمیاننیست،بلکهتأکید


کهدراینجاموضوعنفیفاعلیتجامعهوتضادمندی
بر آن است که بنا به جمیع شرایط گذشته و موجود ،دولت (موقتا) موفق شده است با افزودن و ادغام
بخشهای ناهمسو و ستیزندهی آن را مهار و
میانگین فاعلیت جامعه در فاعلیت خویش ،بهواقع فاعلیت  
سرکوب کند (یا امکانات خود برای چنین سرکوب و مهاری را وسیعا تقویت کند) .بنابراین ،مساله این
نیستکهجامعه[اکثریتفرودستوتحتستمآن]بایدپیشازهرچیزبهخویشبنگردوتنهاازپیاین
یتجلییابرآمدیازهستیخودشناسایییانقادیکند؛بلکهبهباورمن،در

خودنگری،دولترابهمث 
ابه

خویشوتعمقدرآنمیتوانددرجهتشناسایی

موقعیتکنونی«جامعه»تنهاازطریقنگاهبه«دیگریِ»
فربهشدهاستکهراهنگریستن«جامعه» بهخویشتنرا
خودگامبردارد.چراکهدرستهمین«دیگریِ» 

یپایانیاینمجموعه،میتوانگفتدولت


بندیکرالدرمقاله

گیریازصورت

مسدودساختهاست.بابهره
هایاقتصادی ناگزیرش(یاواپسین


یکبتواندبحران

آیدتااین

داریانحصاریبرمی

یاریسرمایه

اقتدارگرابه
کنندهاش) را در ساحت سیاسی مهار کند ،بیآنکه بهتمامی از آنها عبور کند (چه بهطور

بحران خرد
االصولمیتواند کابوستعلیقابدی

ساختاری فاقدچنینتوانیاست).دراینمعنا،دولتاقتدارگراعلی
سرمایهداری (بدون هیچ گذار رهاییبخش) را محقق سازد؛ و چهبسا درعصر ما بربریتی که انگلس و

منهایچشماندازِرهاییباشد.بنابراین،

سرمایهداریتشدیدیافته 7

لوگزامبورکبدانارجاعمیدادند،همان
فهم (و مقابله با) پویاییهای شگرف و بعضا متناقضی که سرمایهداری در ایران طی میکند 8بدون فهم
پویاییهایی که نهاد دولت طی میکند میسر نیست (گواینکه این واقیعت که نهاد دولت اینک بیشاز

همیشه به مانعی اساسی بر سر راه پرورش و رشد سوژهگی سیاسی رهاییبخش بدل شده است ،خود
تنهاییدلیلیکافیبرایبازاندیشیوتعمقدرمسالهیدولتاست).


به
یکنکتهیدیگر:

9

سنتهای مبارزاتی و نظریِ جهان غرب در فضای
میدهد ،معرفی  
جاییکه شناخت محدود من قد  
تا  
موجهای ترجمه در مقاطع زمانی مختلف)انجام شده است،
بهمیانجی ترجمه (یا  
اندیشگیایران ،که عمدتا  
معرفیهایمُقطع

برد.بهعنوانپیامدیازاینوضع،ازخاللاین

ازناپیوستگی یاگسستگیمهلکیرنج 
می
آنها بر یکدیگر ،و
سنتها ،پیوندهای درونی و تاثیرات  
و پراکنده ،تبارشناسی اجتماعی و تاریخی این  
میشود.برای نمونه،
فارسیخوان آشکار  

تدوامبخشِ تداخل و پیوستگی آنان کمتر برای مخاطب 
زمینههای  

معرفیشده

سنت نظری-انتقادی 
حتی در مورد مکتب فرانکفورت که پس از مارکسیسم روسی مشهورترین  

ایماندهدرمیدان».
.فرازیازترجمهیشاملوازشعر«درساعتپنجعصر»گارسیالورکا«:وگاونر،تنهادلبرپ 

6
بهلحاظ نزدیکترشدن به مناسبات
شدتیافتن» در معنای بسط و آشکارشدگی پیامدهای مخرب سرمایهداری ،و نه  
 « .7
(برخیپژوهشگرانمارکسینظیرتوماسسکین

دارانهیاتجلیهرچهروشنترقانونارزشدرسطحتاریخی


کالسیکسرمایه
داریازپایانجنگجهانیاول،درحالطیکردننوعیگذاراستحالهواراست).


برآنندکهسرمایه
هایبومیومختصاتخاصجامعهیایران،درپیوندبا


هایسرمایهباخصلت
یترکیبویژهوضروریقانون 
مندی


واسطه
 .8
به
یتاریخیحاضربرایبرآوردهسازیملزوماتعامانباشت.


یجهانیدردوره

ایسرمایه
ضرورتهایمنطقه

بهمراتببدتراست.
طبعااینوضعیتدرموردمعرفیسنتهاینظریومبارزاتیسایرمناطقجهان(«شرق»یا«جنوب») 

.9

5

دنبالههای تاریخیاین
خاستگاهها و تحوالت درونی و پیامدها و  

بسندهای از 

جامعهی ماست ،شناخت 

در 
بهدستدادهنشدهاست.درنتیجه،درغیابامکانشناختِمکملوضروریِ
سنتفکریعظیموتاثیرگذار 
بستهای فرهنگی-
فارسیخوان با « 

شکلگیری و پویش آنها ،مخاطب 
مضامین این نظریه در بستر تاریخی  
میماند.واینیکی
داللتهاواهمیتکارکردهایآنغریبه 

میشود،کهکمابیشنسبتبه
تئوریک»مواجه 
زبانآورانه
نظریهیانتقادی»درایرانعمدتادربداعتهای 
ازدالیلیاستکهموجبشدهاستتاکاربست« 
تحلیلهای انتقادی و رادیکال از پویش

ارائهی 
و فرمالیستی و نقدهای زیباییشناسانه تجلی یابد ،نه در  
ساختارهای اجتماعی .با قدری تعمیمبخشی به این برداشت/دغدغه میتوان گفت ،فهم مسنجم پیوستار
تاریخ اندیشه ی انتقادی و پیکارجو در قرن گذشته ،نیازمند آن است که بر گوشههای تاریک و
لبهادبیاتفارسیزبانهم

یابندوبههردلی


استریمغربیجایگاهینمی

یآن(کهدرفضایمین
مغفول 
مانده

اند)روشنیافکندهشود.اینترجمهبهسهمخودتالشبسیارکوچکیاستدرهمینراستا؛


کمترراهیافته
کردنآننیازمندهمراهیدستهاو


خصوصراهبسیاردرازیدرپیشاستکهطی

بااینتوضیحکهدراین
قلمهای بسیاریست (خواه در زمینهی معرفی نظریات معطوف به بازخوانی مارکس و بازسازی نظریهی

مارکسی ،و خواه در زمینهی کاربستهای نوین نظریهی مارکسی برای ارائهی تحلیلهای ژرفتر و
هاینوظهوردرسرمایهداریمتاخر).


گی،وگرایش

یدولت،فناوری،رسانه،سوژه
روزآمدتریازپدیده
ونکتهیپایانی:

میتوانم
پردهپوشی حتی  
برجستهای است که بدون  

ویژگیهای 

بیتردید واجد چنان 
هانسیورگن کرال  

ترجمهی متون پیشِروذکر کنم.در نهایتِ اختصار

بهعنوان محرکی برای 
عالقه و احترام شخصی را هم  

آمیزهای
برمیشمارم :مهمترین ویژگی کرال زندگی سیاسی خود وی بهسان  
سویهها را  
گوشهای از این  

پویاییهای نظری و پراتیکی است.همین ویژگی است که در تحوالت «اتحادیهی دانشجویان

درخشان از 
میبخشید؛حرکتیکهدینامیزمفردیخودکرالنیزبدون
جایگاهتاثیرگذاریبهکرال 

سوسیالیستآلمان»
میشود تا کرال همزمان هم جزو
پیوستگی با آن قابل تصور نیست .و باز همین ویژگی است که سبب  
بهمصاحبت
نخبهگراآشکارا 
فکریاشآدورنوی 
نوآوریهاوجوشش 

واسطهی

معدوددانشجویانیباشدکه 
به
افقهای فکری ایستای
با وی رغبت نشان دهد ،و از سوی دیگر در ساحت اندیشهی سیاسی به سرعت از  
محدودیتهای ناگزیر آنعبور کند.10همانطور که در متن نخست خواهیم دید ،کرال

آدورنوی متاخر و 
جهتیابی در
ذهنی سنتزگر دارد که میکوشد تئوری عبوس را برای پاسخ به نیازهای مشخص تاریخی و  
نظریهی
بهیک 
یک 
شیوهیمالوفو دیرینِکاربستمستقیمو 
نهبه 
مبارزاتسیاسیبهسخندرآورد؛البته 
بهخوبی به اهمیت سطح مجرد نظریه و
پیچیدگیهای سطح تاریخی.برعکس ،کرال  

مارکسی در تحلیل 
آنکه کرال در عین
اینخصوص  
محکمترین گواه در  

ضرورت غور و تأمل بسنده در آن واقف است ،و 
میشود.12
نحلهینظری«خوانشجدیدمارکس»محسوب 
جوانی11یکیازپایهگذاراناولیهی 

.براینمونهنگاهکنیدبهمقالهیزیر :

10
امیدمهرگان؛روزنامهیشرق.1388،

تناقضاتسیاسیدرنظریهیانتقادىآدورنو»؛ترجمه:

هانسیورگنکرال«:

اینواقعهیکسالپساز

حهیاتومبیلدرگذشت.
کرالبهسال۱۹۷۰در۲۷سالگیبهمرگیمشکوکدرجریانیکسان 

.11
اتحادیهی دانشجویان سوسیالیست آلمانی»،

زمانی روی داد که شلیک چند گلوله به سر رودی دوچکه ،دیگر رهبرجوان «
بیگمانایندو
حیاتطبیعیوفعالیتسیاسیویرا(تاهنگاممرگویدراثرضایعاتاینتروردر)۱۹۸۰مختلساخت .

6

توضیحاتفنی:
دربارهی دولت برگرفته
نشریهی «  »ViewpointMagazine

نامهی چهارم 
ویژه 
هر دو متن ترجمهشده از  
اند.ترجمهیفارسیمقالهیکرالازمتنانگلیسی،همچنینبامتناصلیآلمانیمطابقتدادهشده


شده
(کهمترجمانانگلیسیمقالهیکرالهم

هایجانبیمولفانمقالهینخست 13


توضیحاتویادداشت
است .
درونآکوالد{}درابتدایهرپانویس،گنجاندهشدهاند.

یآنها 
وباذکرشماره 

صورتپانویس 


هستند)به
یکرالنیزهمینقاعدهدرموردیادداشتهایجانبیکرالمراعاتشدهاست.


یفارسیمقاله

درترجمه
اند،افزودههای


هادرونکروشه[]آمده

هایآن

تمامیعباراتوجمالتیکهدرهردومتنیادرپانویس
زمینهای .برای
ترسازی ترجمه یا دسترسی مخاطب به اطالعات تکمیلی و پیش 
روان 
مترجماند برای  

سازیامکانمشارکتفعال ترخوانندهدرفرآیندرسانشمعنا،برخیاصطالحاتانگلیسییاآلمانی


فراهم
هایالتینذکرشدهاند.


صورتپانویس

به
هاونارساییهایترجمهوخواهدرخصوصمضمون

بازخوردهایخوانندگانعالقمند،خواهدربارهیخطا

مقاالت(وحتینفسطرحچنینبحثی)مغتنمومایهیقدردانیخواهدبود .

ا.ح/.مرداد۱۳۹۶

***

واقعه یمتوالی،بهروندفروپاشیسازماندانشجویییادشدهدرشامگاهافولجنبش۶۸شتاببخشید.درعینحال،توسلبه

،ضمن

هایعریانیازسویدستگاهامنیتیآلمانفدرال ،درکنارتصویبتحمیلی«قوانینوضعیتاضطراری»


چنینسرکوب
گاهبهتمامیدر


دهدکهفاشیسمهیچ

روشنینشانمی

ساختندرماندگیحکومتوقتازتداوماینمبارزاتخالقانه،به

نمایان
آلمانازمیاننرفتهبود،بلکهتحتهدایتِ هایپساجنگایاالتمتحدآمریکارختنوینیبرتنکردهبودتاباملزوماتتاریخی
یدررابطهباعالیقویژهی

یکیازمستنداتشناخته 
شده

سرمایهداریانحصاریسازگارگردد(

جنگسردوعصرهژمونیِ 
آماجهای نقد و
بیدلیل نبود که یکی از اصلیترین  
پروژهی سنجاقکاغذ است)  .
آمریکا به بهرهبرداری از میراث نازیسم  ،
بهطورعام«،دولتاقتدارگرا»ینوظهوردر
بهطورخاص،وتحرکاتاپوزیسیونفراپارلمانی( )APO
پیکارهای«اس.دی.اس ».
آلمانغربیبود.گفتنیاستکهصدراعظمآلماندراینزمان( ۱۹۶۶تا،)۱۹۶۹کورتکیزینگرKurt Georg Kiesinger

(ازحزبسوسیالدموکرات)خودیکیازمامورانارشددستگاهتبلیغاتسیاسی-ایدئولوژیکحکومتنازیبود(.درگزارش

موسومبهپروندهی–NSUهچنینمستندات

هایزنجیرهایمهاجران»درآلمان-

دربارهی« 
قتل
تحقیقینشریهی«وایلدکت» 

هایپساجنگآلمانغربیارائهشدهاست).


نازیدردولت
هایحکومت


یتداومساختاروچهره

جالبتوجهیدرباره
باردرفرازکوتاهستایشآمیزیکهتونیاسمیت(درارجاعبهرویکرد«خوانش


ینظریکرالنخستین

بااینوجهازکارنامه
.12
دربارهیوینوشتهبودآشناشدم :
جدیدمارکس») 
Tony Smith, 1993: Dialectical Social Theory and Its Critics. p.150.

،نخستینمقالهیبلنددرمجموعهمقاالتیاستکهپسازمرگوی

ینظریهی«شکلارزش»


ترینمتنکرالدرزمینه

مهم
گردآوریوتدوینشدهاست(برگرفتهازپژوهشیکهویدرسال۱۹۶۶دریکیازسیمنارهایدرسیآدورنوارائهکردهبود):
Hans-Jürgen Krahl, (1966) 1971: Zur Wesenslogik der Marxschen Warenanalyse. In Konstitution und
Klassenkampf. Verlag Neue Kritik.

هگلرابرمیشمارد:

منطق
یزیربرخیشباهتهایکاپیتالمارکسو 


وکمابیشدرهمینراستاکرالدرمقاله
H-Jürgen Krahl, 1970: Zum Verhältnis von Kapital und Hegelscher Wesenslogik.
13. Michael Shane Boyle and Daniel Spaulding
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هانسیورگن کرال :از نظریهی

انتقادی تا نظریهی انقالبی1

شین بویل
دانیل اسپاولدینگ؛ میشائیل ِ


بیستوهفت سالگی جان سپرد،

هانسیورگن کرال در یک تصادف اتومبیل در سال  ۱۹۷۰در سن 

درحالیکه تا این زمان اوج و فرود «اتحادیهی دانشجویان سوسیالیست آلمانی(»2اس.دی.اس).را پشت

نظریهپرداز
پیچیدهترین  

چشمگیری هم 
بهطور  
چهرههای شاخص آن او  
سرگذاشته بود؛ جریانی که از میان  
سخنگوی 4آن« .اس .دی .اس ».اندکی پس از جنگ
آن بود و هم پس از رودی دوچکه ،3پرشورترین  
شاخهی جوانان حزب سوسیالدموکرات آلمان( 5اس.پ.د).برپا شده بود.
منزلهی  
]به 
جهانی دوم [ ۱۹۴۶
زمانیکهحزبیادشدهبهسمتمیانهچرخید«،6اس.دی.اس».رادیکالیزهشد،کهاینامردرنهایت -
اما 
در سال  -۱۹۶۱به طرد رسمی آن از جانب حزب مادر منجر گردید.از این پس ،این سازمان در مسیر آن
هستهی اصلی جنبش اپوزیسیون فراپارلمانی]
مهمترین جریان دانشجویی آلمان [و به  
بهزودی به  
بود که  

1. D. Spaulding and M. S. Boyle: Hans-Jürgen Krahl: From Critical to Revolutionary Theory.

اتحادیهی دانشجویان سوسیالیست آلمانی» (  )Sozialistischer Deutscher Studentenbundمشی سیاسی خود را

«[ .2
کردوهستهیجنبشاپوزیسیونفراپارلمانی()außerparlamentarischen Bewegungرا


)تلقیمی
چپنو(Neue Linke
تشکیل میداد .آم اج اصلی اعتراضات این سازمان علیه دولت بود که آن را ساختاری ارتجاعی و اقتدارگرا میانگاشت .این
جنبش با رد آگاهانهی روشهای البیگری سیاسی ،میکوشید از طریق برپایی اکسیونهای سیاسی و شیوههای مختلف
روشنگری سیاسی ،جامعه را بر پایهی اصل برابری ( )Gleichberechtigungو حق خودگردانی دگرگون سازد .تحوالت
مشابهیدرسایرکشورهایغربینیزجریانداشت/.م].
).متنزیربرگردانمصاحبهیمعروفدوچکهباتلویزیونآلماناست/م:].

[.۳رودیدوچکه(1940-79()Rudi Dutschke
رودیدوچکه«:دنیاییبسازیمکهتاکنونوجودنداشتهاست»،برگردان:میناخانی،تارنمایپراکسیس.
4. incendiary orator
)5. Social Democratic Party (SPD

بهسال ۱۹۵۹رسمیت
دموکراتآلمان،درکنگرهیحزبیگودرسبرگر( )Godesberger


سوسیال
[.6چرخشبهراستحزب 
ویژهاندیشهیمارکسیستیبهتأییدوتصویب


گیریرسمیاینحزبازمرامسوسیالیستیوبه

کهفاصله

بیشترییافت،جایی
بهجایحزب
دموکراتضمنمعرفیخودبهسانحزبمردم/فولکس( 


ازآنپسحزبسوسیال
اعضاونمایندگانحاضررسید.
گرایانه شدت و صراحت بیشتری بخشید .از

همکاریهای خود با نمایندگان طبقهی حاکم و سیاستهای واپس

کارگران)  
به
بهرغم
جمله است تصویب مصرانهی «قوانین وضعیت اضطراری» در سال ( ۱۹۶۸در ائتالف با حزب دموکراتمسیحی)  
آن 

ازسازماندهندگانفعال

کرالکهبهعنوانیکیازرهبران«اس.دی.اس».

اعتراضاتگستردهعلیهآندرسراسرآلمانغربی.
اعتراضاتدانشجوییعلیهتصویباینقوانیندرفرانکفورتبود،اندکیپسازشکستایناعتراضات(وتصویبنهاییآن
مقاله اشدرتحلیلدولتاقتدارگرارابخشامتأثرازهمینساختارسرکوبگرقدرتدولتیبهنگارشدرآورد/.م].
قوانین) 

8

مییافت.7
بدل شود ،حتی با اینکه سیاست رسمی آن هرچه بیشتر به سمت مارکسیسم انقالبی سوق  
سالهای پیش و پس
بهسان رهبر «اس.دی.اس».درست در  
اهمیت تاریخی کرال در نقشی است که وی  
نقطهی روند
دورهای که جنبش دانشجویی آلمانغربی به باالترین  
از مقطع  ۱۹۶۷ -۶۸ایفا کرد ،یعنی در  
کماهمیت و قابل چشمپوشی
بههیچ رو  
مشارکتهای نظری کرال  

اینحال ،
اوجگیری خود رسیده بود.با  

فعالیتهای سیاسیِ پراتیکی که کرال همزمان

هیچرو از 
به 
تالشهای نظری  
نیستند؛ و درعین حال این  
آنهابود،قابلتفکیکنیستند.
درگیر 
مدتهای مدید در محیط
رابطهی خاص میان نظریه و پراتیک ،که از  
میتوان گفت کرال  
اینمعنا  ،
در  
برجسته وقابلتاملیبدلساخت.نکتهیاساسیدر

[سیاسی]پیرامونویپرورشیافتهبود،رابهموضوع
پژوهشهای اجتماعی

موسسهی 

گسترش «اس.دی.اس».حضور اعضای مختلف آن ،از جمله کرال ،در «
حافظهیشخصیناچیزازدوراننازیسم،باآثار

فرانکفورت»بود.دراینجابودکهدانشجویانآلمانغربیبا
اندیشههای همچنان در حال تحولِ خودِ اعضای مؤسسه

اولیهی جورج لوکاچ ،کارل کُرش ،و دیگران ،و نیز 

زندهایازیکچپعصروایمار
بهخودیِخودکانون 
[مکتب فرانکفورت]مواجهمیشدند.مکتب فرانکفورت 
بهدست هیتلر نابود شده بود .بههمین مقیاس ،این مکتب همچنین نشانگر وجود یک
بود که در نهایت  
سنت مارکسیستیِ متمایز از سنت آلمان شرقی (در همسایگی نزدیک) بود .همکاران جدید مکتب
فرانکفورت ،موسومبهنسلدوماعضایاینمکتب،نظیریورگنهابرماسواسکارنِگت(،)Oskar Negtنیز
اعتباراینمکتبرادرمیانکسانیکهبعدهااقتدارستیز()anti-authoritarianنامگرفتندارتقابخشیدند.
رادیکالهای جوانْ میراث مکتب فرانکفورت مبهم و چندپهلو بود.سردمداران این مکتب

اینحال ،برای 
با  
دهههایباز-ادغامِ (باز-تحکیمِ)پساجنگ8بقایاینمؤسسه
سلطهینازیسمو 
دورهی 
برایاینکهصرفاًطی 
گونهی قابل توجهی ،هم تئودور آدورنو و هم ماکس
بودند.به 

را تضمین کنند ،به توافقات مختلفی تن داده 
سالهایگذشتهبهمواضعیعقبنشستهبودندکهاگرآشکارا
منزلهیرهبرانموسسه)،طی 
(به 
هورکهایمر 
میرسید؛ حداقل در نظر دانشجویانی که در
)بهنظر  
خاموشیگزین ( quietist

دستکم 
محافظهکارانه نبود  ،
مسابقهی تسلیحاتی 9و اعتراضات علیه

جنبشهای ضداستعماری ،کارزارهای ضد 

حال الهامگیری از عصر 
رویاروییهای مستقیم میان آدورنو و

دههی  ۱۹۶۰این مساله به 
سالهای پایانی  
جنگ ویتنام بودند.در  
زمانیکه که آدورنو برای
ژانویهی  ۱۹۶۹رخ داد  ،
شاگردان خود وی منجر شد ،که حادترین مورد آن در  
به ابتکار کرال شکل گرفته بود ،از
پایاندادن به یک آکسیون اِشغال دانشکده توسط دانشجویان ،که از قضا  
پژوهشهای اجتماعی فرانکفورت تنها

موسسهی 

پیشاز جنگِ 
طریق تلفنْ پلیس را فراخواند.از همکاران  

 }1{.7درسال ۱۹۶۵باپیوستن رودیدوچکه()Rudi Dutschkeوبِرندرابل()Bernd Rabehlبه«اس.دی.اس».
ایمهمدرحیاتاینسازمانرقمخورد.هردویآنهاازاعضایگروه«کنشبراندازانه»()Subversive Aktionدر


مرحله
مونیخ بودند که خاستگاه خود آن یک کلکتیو سیاسی-هنری به نام «گروه ردپا» ( )Gruppe SPURبود .گروه اخیر بین
محسوبمیشد.

المللموقعیتگرایان»()Situationist International

شاخهیآلمانیِ« 
بین
سالهای۱۹۵۹تا ۱۹۶۱

آغازمیشوند/.م].

آمدهاندکهبایکعددالتیندرونِآکوالد }{
هایمولفاندرقالبپانویسهایی 


نوشت
[توضیح :
پی
8. Cold War reconsolidation
9. anti-rearmament campaigns

9

دیهگو  -ایاالت متحد -بود)یک موضع پایدار انقالبی را حفظ
سان 
هربرت مارکوزه (که در این زمان ساکنِ  
واسطهی پرسش

[نسل]آلمانیهای پساجنگ و والدین آنها  
به

نمونهوارِ 10بین 
رابطهی  
کرده بود.پس ،اگر  
شکلگیری و ظهور یک شکاف
دههی ۱۹۶۰تا اواخر آن  
میانهی  
همدستی با نازیسم گسیخته شده بود ،از  
نسلهایاولودوم(وشایدسومِ)نظریهپردازانانتقادیقابلمشاهدهبود.
ثانویمیان 
میداد.اودر
مدخلههایشاخصخودرادرهردوساحتنظریوپراتیکیانجام 

دراینبستربودکهکرال
روزانهی
فعالیتهای  

سال  ۱۹۶۵نگارش یک رسالهی تحقیقی زیر نظر آدورنو را آغاز کرد و همزمان درگیر 
بود).درعینحال ،در زمان درگذشت

راستگرا 
بهلحاظ سیاسیْ  
پیشتر  
(بهواقع ،کرال  
«اس.دی.اس».شد  
نظریهی
تناقض سیاسی  

گزندهای( 11نه چیزی کمتر) بر «
بهسال  ،۱۹۶۹او توانست نقد  
سابقاش  
استاد  
بهمناسبتدرگذشتوی-ارائهکند.درزمانحیاتکرالمطالب
سخنرانیای 

انتقادیآدورنو»-تحت لوای
مطالعه برای کاربردهای شخصی،

برداریهای حین 


یادداشت
بسیار اندکی از وی منتشر شده بود .جدا از 
سخنرانیهایش ،و یا

بهجا مانده از وی عبارتند از مقاالت سمینارها [ی دانشگاهی]یا متون 
بیشتر متون  
بهعنوان مصالح بحث برای جلسات نامحدودِ آموزش درونی)teach-ins( 12آماده کرده بود.13با
متونی که  
اینحال ،کرال صدای شاخص و متمایزی در فرهنگ روشنفکریِ عبوسِ چپ نوی آلمان 14بود ،که طنین


10. paradigmatic relationship
11. {2} 1969 ,lhar : Der politische Widerspruch der kritischen Theorie Adornos, Frankfurter
Rundschau, October 13.

عمدتادرحوزهیمسایلسیاسیروز)

عمومیدربارهیمباحثنسبتاپیچیده(

Teach-in[ .12عبارتبودازیکفرومآموزشی
بهویژهدرامتدادرویدادهای
اجتماعی  ،

کهدرقالبجلساتبحثوآموزشوتبادلاطالعاتحولموضوعاتمهمسیاسی -
جنبش  ،۱۹۶۸برگزار میشد .جلسات  Teach-inمعموال بنا به سنت در محیط دانشگاهها برگزار میگردید و در امتداد
بایستازنارساییهایموجودوجایگاهآنهادریک


حاضرینواعضایاینجلساتمی
خشونتتلقیمیشد.


یکنشبی

آموزه
رابطهی بزرگتر (برای مثال ،خشونت ساختاری) مطلع می شدند و برای انجام کنشی مشترک علیه آن متقاعد میشدند.

د،بحثهای  Teach-inپیشازهرچیزدرجهتدستیابیبهتوافقاتیدرخصوصچگونگی

تیبرگزارمیش

هنگامیکهتظاهرا

مهمترینتفاوتTeach-inوسمینارآنبودکهدراولیازهرگونهمحدودیت
عملمیکرد .

پیشبردمراحلبعدیآنتظاهرات

معطوفبهکنشمشارکتیو

ابمیشد،واینکه Teach-in

یآکادمیکدرپیشبردبحثهااجتن


زمانییاقالبمحدودکننده
هادرهرحوزهیمعین


یبحث

نظرارائه

دربرگزاریجلساتدرعیناینکهافرادیصاحب
عملیدرحوزهیپراتیکسیاسیبود.

سابقهی  Teach-inو
را برعهده می گرفتند ،اما فضایی مساعد برای طرح پرسش و بحث از سوی حاضرین فراهم بود  .
لهیآمریکادرجنگویتنام
بهجنبشهایمردمیعلیهمداخ 

هایسیاسیدههی ۱۹۶۰


یابینسبیآنهادرجنبش

عمومیت
ایکهشبهنگامبابحثی

بازمیگردد.نخستینتجربهازایندستدرمارس ۱۹۶۵دردانشگاهمیشیگانآنجامشد .
جلسه

دربارهیطرحدولتآمریکابرایمداخلهدر جنگویتنامآغازشدوصبحدمپسازسخنرانیآرنولدکاوفمنِفیلسوفخاتمه

برگرفتهوبرگردانازویکیپدیایآلمانیوانگلیسی/م].

یافت.
تربهانگلیسیانتشاریافتهاند،عبارتنداز:


کهپیش
تنهانوشتههاییازکرال

}3{.13
;Czechoslovakia: the Dialectic of the ‘Reforms, New Left Review I/53 (January-February, 1969), 3-12
The Political Contradictions in Adorno’s Critical Theory, Telos 21 (1974), 164-167.

متندومبههمتامیدمهرگانبهفارسیبرگرداندهشدودرسال۱۳۸۸باعنوانزیرمنتشرگردید/.م:].

[
امیدمهرگان؛روزنامهیشرق.

تناقضاتسیاسیدرنظریهیانتقادىآدورنو»؛ترجمه:

هانسیورگنکرال«:

14. Ge,mln New Left’s f,lctious inteaaectula cuatu,e
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ژورنالهایی نظیر «استدالل ،»15و «نقد جدید»16بازیابی کرد،

میتوان از خالل صفحات 
خاص آن را اینک  
بیواسطهیاستراتژیکیوتاکتیکیِمربوطبهشرایط/مسایلِروز،گرایشبداندارندکه
دغدغههای 

جاییکه

درمجاورتینزدیکباگفتارینظریدرباالترینسطحتجریدقرارگیرند.
میرسند،اغلببه
بهنظر 
نوشتههایاو،نکاتیکه درآغازسرراست 

کرالمظهراینسیالنوتحرکبود.در
متنشناسانه و زبانشناختی ()philological
درحالیکه موضوعات  

میشوند ،
برهانهای نظری بغرنج منتهی  

[نحوهی] بیانِ
نمونهی این  
صافوساده بافتار مبارزهی روزمره را به خود میگیرند .چشمگیرترین  
بهطور  

کنفرانسهای «اس .دی .اس».

بههمراه دوچکه در یکی از 
دومرحلهایْ سخنرانی معروفی است که کرال  

بهسرعتبهفراخوانیبرای
گرایشهایاقتصادیمتاخر 

(سپتامبر)۱۹۶۷ایرادکرد.دراینسخنرانیتحلیل
میشود.17
میانجامد ،که با «تبلیغ عمل در جوامع متروپل»تکمیل  
«تبلیغ نبرد مسلحانه در جهانسوم» 

میتواند «همانند [افزودنِ]هگل بر اسید»19
چنانکه آندرس رامسِی میگوید ،18تأثیر این چرخش کالم  
آن 


تکانهی اصلی او همواره روشن و آشکار است.
نارساییهای نثر کرال  ،

گیجکننده باشد؛ گواینکه ،فارغ از 
گنجینهای از ابزارهای نظری عرضه کرده بود ،اما

گونهای که وی آن را میشناخت 
مکتب فرانکفورت به 
کارانهایدوختهشدهبودکهوساطت دیالکتیکیِنظریهو پراتیک
اینهابهرویکرد[سیاسیِ]محافظه 
همهی 

نظریهی انقالبی
چشمانداز یک  
را انکار میکرد.بیشترین پافشاری برای جذب میراث نظریهی انتقادی از  
آموزهای که
نظریهی انتقادی از منظر « 
گرایشهای هابرماس)از جانب کرال بود؛ یعنی ،جذب میراث  

علیه 
( 
برنهادههایآنجامعهرابرحسبدگرگونپذیریانقالبیِ20آنتوصیفمیکنند.»21

ایست که خود او
روشنفکرانه 

سایهافکن ( )eclipseبر سنت اصلیِ 
ماننده و  

بنابراین ،آثار وی نقدی  
درون
دهندهی تأثیر تاحدی غریب بسیاری از مقاالت کرال باشد.


توضیح
عمیقاً در آن فرو رفته بود.این امر شاید 
مبارزهیطبقاتی[»22پسازمرگکرال]ازویمنتشر

مجموعهآثاریکهتحتعنوانِ«ساختطبقاتیو

در
دستکاری میکند ،یا از آرای
پرسشها را  

بهنظر برسد که او صرفاً با تردستی 
گردید ،ممکن است چنین  
بهطور
بندیهای وی همواره  
جمع 
اینحال  ،
میزند؛ با  
یک اندیشمند مارکسیست به اندیشمندی دیگر نقب  
گریزناپذیری حاوی رویکرد رادیکالی به مسایل سیاسی انضمامیِ پیرامون اوست.دقت و موشکافی فلسفی
زبانآوریِ
تحلیلهای مشخص/انضمامی او اغلب به وادی  

میبرد؛ از سوی دیگر ،
وی گاه به نتایج جدلی راه  

”15. “Das Argument
”16. “neue kritik
17. }4{ Dutschke lnd ,lhar “Das Sich-Verweigern erfordert Guerrilla-Mentalitätr” in Dutschker
Geschichte ist machbar, ed. Jürgen Miermeister, Berlin: Wagenbach, 1980, 91
18. }5{ Rlmslyr “Marx? Which Marx?” t,lns. Steven Cuzne, lnd Michlea oe,ne,r Eurozine, Dec. 21,
2009. We owe this invaluable reference to Alexander Locascio.
19. like Hegel on acid
20. revolutionary transformability

ینقطهنظر»(].)Viewpoint Magazine

نامهی« 
نشریه
ازکرالدرهمینویژه 

نقلازمتنترجمهشده

 [ .21
به
22. Konstitution und Klassenkampf
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درعینحال

مایهیتأسفاست،اما
اینهمه،اگرچهاینامر 
میغلتد.با 
گنگومبهم()obscure jargonفرو 
بلندپروازانهی

محکمترین شاخصی است که نشان میدهد کرال با چه شدتی خود را وقف کار نظری 

سالهای
خیزشهای مقارن با  

بناکردنِ یک مارکسیسم پسا-فرانکفورتی 23کرده بود ،مارکسیسمی که برای 
اندکیکهاودرحالنوشتنبود،بسندهباشد.
فلسفهی تاریخ و دولت اقتدارگرا»(عنوان آلمانی این متن قدری متفاوت است ،)24هدف کرال

مقالهی «
در  
دورههای بحران اقتصادی است،
نظریههای مربوط به دولت اقتدارگرا در  
بهویژه  
نظریههای دولت  ،
مرور  
دههی )۱۹۶۰را بهتر توضیح
دورهی زمانی معاصر خود (اواخر  
بدینمنظور که [بتواند]امکان انقالب در  

بهسال
بهطور قابل توجهی شکل احیای مقالهی هورکهایمر در باب همین موضوع (25
دهد.این تالش کرال  ،
سالهای
قاطعانهترین اظهارات رادیکال هورکهایمر بود و در  

مقالهای که حاوی 
بهخود میگیرد؛  
)۱۹۴۰را  
میشد
حلقههای [جوانان و دانشجویان] «اقتدارستیز »26خوانده  
بهطور پرشوری توسط  
دههی   ۱۹۶۰

بهرغم
محافظهکارتر) .ما امیدواریم که متن ترجمهشده از کرال  27

عالقهی هورکهایمرِ پیرتر و 
(برخالف  
بسندهای بیانگرِ خویش باشد؛ درنتیجه ما صرفاً به برخی از مسایلی که این

بهطور 
دشواریهای آن بتواند  

جنبههایمتنیادشدهبهقرارزیر
مهمترین 
نشاندادنآنهاستاشارهخواهیمکرد.ازنظرما 
مقالهدرصدد 
سرمایهداریمتاخر؛ضرورت کاربستِروشماتریالیسمتاریخی

تغییریافتهیزیربناوروبنا در

رابطهی
است :
ارادهگرایی؛ زوال و انحطاط ()degeneration
منسوخشدگیِ 28نقد مارکسیسم سنتی بر  

بر روی خود آن؛ 
دههی ۱۹۲۰؛ و وضعیت دولت فاشیسم و دولت رفاه
نظریهی مارکسیستی در پی موج انقالبی اوایل  

زمینهی [نظری]بسیار وسیع و
سرمایهداری و سوسیالیسم.بنابراین ،این مقاله  

میانجیهای میان 

بهعنوان 

اینرو،به
نیافتهاند.از 
بسندهای 

یکمیزانپرورشوبسطِ
به 
میگیرد؛گواینکهمواردیادشده 
مهمیرادربر 
اندیشهیاوبرخوردکند.

گزیدهایناتماماز

خوانندهتوصیهمیشودکهبااینمتنکرالهمچون
اشارهایازخودکرالراوامبگیریمتا
میتوانیمدراینجا 
دولتاقتدارگراازنظرکرالدقیقاًبهچهمعناست؟ 
جنبهی نظری و پراتیک ،نزدیک شویم ،با این هدف که دریابیم
به برداشت او از دولت اقتدارگرا ،در هر دو  

23. post-Frankfurt School Marxism
یفلسفهیتاریخِدولتاقتدارگرا«[ 24. Zur Geschichtsphilosophie des autoritären Staates

]» 
درباره
25. Max Horkheimer, 1940: The Authoritarian State.
26. anti-authoritarians

برگرداندهاند]:

مقالهایازکرالاستکهخودآنهابهانگلیسی
اشارهیمولفانبه 
 [.27
Hans-Jürgen Krahl: Zur Geschichtsphilosophie des autoritären Staates

فلسفهیتاریخودولتاقتدارگرا»در

ترجمهیفارسیاینمقاله(برمبنایبرگردانانگلیسیومقابلهبامتنآلمانی)بانام«

[
بخشبعدیهمیندفترآمدهاست/م].
28. obsolescence
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مقالهی کرالبهشمار
میدهد.درحالیکه 
مبارزهیسیاسیراشکل 

چگونهظهوردولتاقتدارگرا فُرموافق
آنها اهمیتی اساسی دارند :یکی
شاخهی فکری از میان  
میدهد ،دو  
نظریهپردازان ارجاع  
زیادی از  
سرمایهداری انحصاری.29از دید

نظریهی 
دربارهی دولت اقتدارگرا؛ و دیگری  
اندیشههای خود هورکهایمر  

مینگاشت ،دولت
دربارهی این موضوع  
مجموعهای به یاد والتر بنیامین  

زمانیکه ()۱۹۴۰در 
هورکهایمر  ،
میتواند در هر چارچوب فرضی بدیلی
بههمان سان نیز  
میتواند در ذیل فاشیسم پدیدار شود ،اما  
اقتدارگرا  
بهویژه سوسیالیسم دولتی ظاهر گردد.آنچه [از نظر هورکهایمر]معرف
سرمایهدارانه ،و  

ازجمله دولت رفاه 
سرمایهداری و

رانهی آن به سمت گنجاندن تضادهای درونی 
این دولت است نه شکل تجلی آن ،بلکه  
نهتنها
بحرانآور آنْ در کنترل سیاسیِ سنجیده و همهجانبه است.موجودیت دولت اقتدارگرا  

گرایشهای 

شیوههای قهر و اجبار فرا-اقتصادی را شدت و گسترش بخشید ،بلکه همچنین با تعلیق گرایش [درونی]

سنتهای مارکسیستی امکان خیزش عمومی را وابسته به
سرمایه به بحران ،شرایطی پایهای را که برخی  
عقبنشینی [نظری]وی
بهجای آنکه به  
اینحال ،تحلیل هورکهایمر  
میانگاشتند از میان برداشت.با  
آنها  

بهاختصار) که
انقالبیای استقبال کند (گیریم  

منجر گردد ،او را بدین سمت سوق داد تا از پراکسیس 
بهسختی با استدالل ناظر بر «شرایط کامال بالغ/آماده» ( )properly mature conditionsهمخوان است.

تودهها را ،با
خودانگیختهی نیروهای تولیدی توسط  

مقالهی تاثیرگذار ضرورت تسخیر 
هورکهایمر در این  
چشمپوشی کامل از آن] ارتقا میدهد.
[ضرورت] دور زدن دولت و رهاکردن کامل آن ( [ )abandoning
میورزدکه«:برایامرانقالبیشرایطهموارهبالغبودهاست.31»30
چشمگیریتأکید 
بهطور 
هورکهایمر 
ویژهی تاریخی است؛
نظریهی هورکهایمر بر وضعیت  
توضیف کرال از دولت اقتدارگرا عمدتا کاربستی از  
وهلهی نخست متأثر از تحلیل لنین از
میشود که کرال آن را (در  
شرایطی که توسط آن چیزی تعریف  
سرمایهداری انحصاری توصیف میکند .برخالف

سرمایهداری رقابتی به 

جابهجایی از 
بهسان  
امپریالیسم)  
مقالهاش گفتاوردهایی از
عیانبودنِ تأثیر هورکهایمر بر درک کرال از دولت اقتدارگرا (او حتی در پایان  

بهطور روشنی بیان نشده است؛
سرمایهداری انحصاری  

میآورد) ،منبع اصلی فهم او از 
هورکهایمر را  
آمیزهای از آثار کالسیک نظیر انگلس ،لنین ،و هیلفردینگ با آرای شماری از
میرسد که  
بهنظر  
درعوض  ،
سرمایهی

درحالیکه اصطالح «

مفصلبندی شده است .

هواداران پساجنگِ تز سرمایهداری انحصاری 
تعریفنشده باقی

میشود ،اما بهطور نمایانی از سوی وی 
انحصاری» به دفعات در مقالهی کرال تکرار  
محیطهای رادیکال در آلمان غربی32بود ،که کرال در

ویژهی 
بیگمان بازتابی از مختصات  
میماند.این امر  


29. monopoly capitalism
30. “Fo, the ,evoautionl,y conditions hlve lawlys been ,ipe”.
31. {6} Max Horkheimer. The Authoritarian State. Telos 15:2 (Spring), 1973, 3-20; 11.
32. particular West German radical milieu
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مرحلهی

سرمایهداری وارد 

میانگاشت که 
مینوشت؛ فضایی که این امر را مسلم  
درون آن و رو به آن  
برداشتهای

مشخصهی آن منافع اقتصادی انحصارگرایانه است .تفاسیر و 

تاریخیِ نوینی شده است که 
سرمایهداری انحصاری وجود داشته است (و دارد) ،اما برای روشنی افکندن بر

متنوعی در خصوص چیستی 
سرمایهی

اشارهای بکنیم به کتاب پرنفوذ پل باران و پل سوئیزی ،یعنی «
میباید  
زمینهی ذهنی کرال  

انحصاری»( ،)۱۹۶۶که تأثیر ژرفی بر مارکسیسم چپ نو در آلمان بر جای گذاشت.33برمبنای دیدگاه
شرکتهای عظیمی بود که از طریق

سیطرهی 

باران و سوئیزی ،جهان پس از جنگ جهانی دوم در 
دورهی
میشدند.از چنین منظری ،در  
شرکتهای نورسیده محافظت  

رقابتجویی 
مداخلهی دولتی در برابر  

شرکتهایعظیممیکوشیدندتافضاهایمناسبی

دولتهادرکناراین
سرمایهداری ،

موسومبهعصرطالیی
فعالیتهای

ارزشهای اضافیِ تولیدشده خلق کنند ،اگرچه این بازارها ()outletsعمدتا شامل 
برای جذب  
سرمایهداری انحصاری مسلماً فراتر از مضمون کتاب

نظامی/تسلیحاتی و بخش مالی بودند .فهم کرال از 
مفهومپردازی

دربارهی نظریهی ارزش ،وی یحتمل حتی با 
یادشده بود؛ و با توجه به مطالعات کرال  
نکتهای که باید در
مناقشهانگیز باران و سوئیزی در باب «مازاد اقتصادی»34توافقی نداشت.درعین حال  ،

دولتیاستکهمناسب

شکلبندی
اینجاخاطرنشانکردآناستکهدولتاقتدارگرایموردنظرکرال،یک 
سرمایهیانحصاریباشد.

دربردارندهی تمامی «ابزارهای سرکوبِ»35

نگونه که وی [کرال] توضیح میدهد ،دولت اقتدارگرا 
هما 

بهتعویقانداختنفروپاشیقطعیِاقتصادیو خرابکاریدراینامکانواقعی»استکهپیکار
ضروریبرای« 
دربارهی دولت
نظریهی کرال  
سرمایهداری پایان بدهد .و سرانجام اینکه  ،

متحد توسط پرولتاریا بتواند به 
دربارهیدولت[اقتدارگرا]
نظریهیهورکهایمریادیگرنظریاتمارکسیستی 
اقتدارگرابیشازآنکهمروریبر 
دربارهی بحران و فروپاشی سرمایهداری ،و نیز رد و انکار
نظریههای پیشین  
باشد ،رد و انکاری است بر  

یآلمانیسرمایهی انحصاریتوسطنشر Suhrkampدرسال ۱۹۶۷منتشرگردیدواینکتابعمدتااز

  }7{ .33
نسخه
ویژهکسانیکههمانندکرالبهگسرتشکارزارهایضد-اقتدارگرایی


شد،به

آنزمانخواندهمی
سویدانشجویان«اقتدارستیزِ»
دراروپایغربیمتعهدبودند.دراینزمینهبرایمثالرجوعکنیدبهآثارزیر:
Siegward Lönnendonker, Bernd Rabehl, and Jochen Staadt, Die Antiautoritäre Revolte: Der
Sozialistische Deutsche Studentenbund Nach Der Trennung Von Der SPD, vol. 1: 1960–67.

هایمرتبطدراواخردههی ۱۹۶۰همچنینمکررااثردیگر

هایمطالعاتیسازمانیافتهتوسط«اس.دی.اس».وگر 
وه


حلقه
پلباران،یعنی«اقتصادسیاسیرشد»() ۱۹۶۶راموردمطالعهقراردادند؛اثریکهدرآنزمانهنوزبهآلمانیترجمهنشده
بود.نگاهکنیدبهفهرستمطالعاتیشاخهیبرلینِ«اس.دی.اس(،».ذیل«:جهانسوموکشورهای متروپل»)کهدرسال

۱۹۶۷توسطدوچکهسازمانیافتهبود.اینفهرستدراینآرشیوقابلدسترسیاست:
Ausserparliamentarische Opposition Archiv of the Freie Universität Berlin (Foade,: “Mueaae,Plantenberg SDS Privatarchiv. Sept 1965 - Sept 1968”).
34. economic surplus
35. repressive instrumentarium
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مینامد،
بینالملل دوم »36
سوسیالدموکراتیکِ مهلکِ  

مقالهی مرتبطی آن را «ایدئولوژی 
چیزیکه وی در  

میآورد.»37
بهوجود  
سرمایهداری بنا بر قانونی طبیعیْ سوسیالیسم را  

پیشبینی میکرد 
دیدگاهی که « 
سالهای پس از جنگ جهانی اول از دست دادند ،اگرچه برخی
جلوهوجالل خود را در  
سنتهایی  
چنین  
آنهاهمچناننفوذوتاثیرشانرادرمیانرهبرانفکری38چپنویآلمان39حفظ
آموزههایمعین 
احکامو 
میکوشیدند
بهشدت  
مینگریستند و  
جوانتر  
کردند؛ همان کسانی که با سوءظن به خواست سیاسی نسل  
آنهارابهتغییرمسیرشانمتقاعدسازند.اینهمانگفتمانیاستکهکرالکوشیددرآنمداخلهکند.

ادامهی همین نوشتار]ناگفته مانده است شرایط تألیف این
مقالهی برگزیده از کرال [در  
ترجمهی  

آنچه در 
مستنداتپروندهی

متناستکهمقاصدسیاسی کرالازنگارشآنراروشنمیسازد.اینمقالهبنابوددر
«دانشگاه سیاسی»()political universityکه اعضای «اس.دی.اسِ».فرانکفورت در مه  ۱۹۶۸در صدد
میانهیاعتصاباتدانشجوییعلیهتصویبقوانینننگینِ«وضعیت
تاسیسآنبودندگنجاندهشود؛یعنیدر 
اولویت اصلی ائتالف حاکم

بهموجبِ این قوانین ،که 
اضطراری ،»40یا قوانین اضطراری ( .)emergency laws
پایهایِ
میان حزب سوسیالدموکرات و حزب محافظهکار دموکرات مسیحی ( )CDUبودند ،حقوق  
چپهای آلمان این قوانین را
اینرو  ،
وضعیتهای نامعلومِ اضطراری لغوشدنی بودند.از  

مدنی/شهروندی در 
میکردند.اما باوجود اعتراضات خیابانی عظیم و اعتصابات
دورهی نازی تلقی  
سیاستهای  

منزلهی احیای 
به 

گستردهدرسراسرآلمانغربیقوانینیادشدهسرانجامدر۳۰مه۱۹۶۸تصویبشدند.درپیآن،ناکامی
قانونگذاریمحرکیبرایرشدبیشتررادیکالیسمدرفضایچپنوگردیدو
درتاثیرگذاریبرمسیرفرآیند 
میکند ،این
بهانگلیسی برگردانده نشده است)یاد  
همانگونه که کرال در مقدمهی این مقاله (که در اینجا  

بیرمق ()exhausted
بهطور تاریخیْ وامانده و  
دهندهی آن بود که «دیالکتیک اصالح و انقالب  

رویداد  
نشان
قانونگذاریسرکوبگرانه42ازسویدولتی
شدهاست.»41یحتملهمینتناقضآشکاریکهباپیشبردیک 
تحلیلیاشبود.اما

مقالهی
واسطهی کرال درتدوینونگارش 

انگیزهی 
بی
سوسیالدموکرات عیانشدهبود ،

عقیدهی دیرین را آماج [نقد] خود قرار

انجاماش بود این 
اینطریق درصدد  
نظریای که او از  
مداخلهی  


36. fatal social democratic ideology of the Second International
37. }8{ Anhlng: Aus eine, Diskussion übe, Ho,kheime,s ,ititische Theo,ie (Mli 1969)r” in ,lhar
Konstitution und Klassenkampf: Schriften und Reden 1966-70, Frankfurt: Neue Kritik, 1971, 235.
38. intellectual mentors
39. German New Left
40. Notstandsgesetze
41. }9{ ,lhar “Zu, Geschichtsphiaosophie des luto,itä,en Stlltesr” 204.
42. repressive legislation
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میداد که کنش انقالبیِ موفق وابسته به بلوغ ( )maturationیا مساعدبودنِ شرایط عینی است .طی

همهسو
فزآیندهی رویکرد میلیتانت نزد «اس .دی .اس ،».اعضای آن از  

بهموازات رشد 
سالهای   ۱۹۶۰

موسسهی

بخشهای خود «
میشدند ،که شدیدترین آنها از سوی دیگر  
بیشماری بمباران  
توسط نقدهای  
نهآدورنو،بلکهیورگنهابرماسِجوانبود
برمیخاست.نههورکهایمرو 
پژوهشهایاجتماعی»[فرانکفورت] 

مباحثهای

میکرد.هابرماسدرجریان
خصمآمیز«اس.دی.اس».معرفی 
بهسانتندترینمنتقد 
کهخودرا 
مالحظهیشرایطمناسببرای

بهدلیلعدم
نهفقط«اس.دی.اس».را 
داغبارودیدوچکهدرژوئن ،۱۹۶۷
گونهای وقیح و رسوا [رویکرد]«اس.دی.
پیکار انقالبی به «نخوت فکری»43متهم کرد ،بلکه همچنین به 
بهسان توجیهی برای
میباید  
مقالهی کرال را  
اینرو  ،
منزلهی «فاشیسم چپ»44قلمداد کرد.از  
به 
اس».را  
چه که
آن 
پیکار مداوم و فزآینده در مواجهه با اتهامات ارادهگرایی خوانش کنیم.45این مقاله فارغ از هر  
رابطهی سرمایه
هست یا نیست ،دفاعی پرشور از این برنهاد است که مادامی که «ماهیت استثمارگر  »46
پابرجاباشد،شرایطبرایمبارزههموارهبالغ/آمادهخواهدبود.47
مقالهیکرالدرنظریهوپراتیکزمانخویشاست.اینمقالهنقدیاستبر
عصارهیمشارکتوسهم 

این
میشدند.امادراینجانباید
آلمانغربیرویارو 
ارادهگرایی،باچپاقتدارستیز 
نقدهایی کهازمنظرضدیتبا 
دیدگاههایش بود،

دورهای که وی در کار نوشتن 
جنبهی استدالل کرال غافل شویم .در  
غامضترین  

از 
سرمایهداری انحصاری ،نظیر پل ماتیک ،پیروان این نظریه را با طرح این مساله مورد اتهام قرار

منتقدانِ تز 
میتواند همچنین امکان از
سرمایهداری انحصاری  

ضرورتیافته توسط 

مداخلهی دولتیِ 

میدادند که 

سرمایهداری] را به واقعیت بدل کند .پل ماتیک در مرور

میانبردنِ بحران اقتصادی و لغو فروپاشی [

بهسال ۱۹۶۶بر این مساله تأکید نهاد که حتی اگر فعلیتِ گذرا و
سرمایهی انحصاری  

انتقادیاش بر کتاب 

میکند تنها «قادر خواهد بود که
سرمایهداری انحصاری را بپذیریم ،دولتی که از آن پشتیبانی  

ناپایدار 48
شرایط بحرانی را به تعویق بیاندازد ،نه آنکه این شرایط را از میان بردارد .»49درستی یا نادرستی این
میتواند امکان بحران را از میان بردارد،
داعیهی انتقادی ماتیک که در نظر باران و سوئیزی دخالت دولتی  


43. subjective insolence
44. left fascism
”45. {10} Jü,gen Hlbe,mlsr “Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß Herr Dutschke noch hier ist…r
in Frankfurter Schule und Studentenbewegung: von der Flaschenpost zum Molotowcocktail: 19461995. 2, Dokumente, ed. W. Kraushaar (Hamburg 1998), 254.
46. exploitative essence
”47. }11{ ,lhar “Zu, Geschichtsphiaosophie des luto,itä,en Stlltes.
48. fleeting actuality
”49. }12{ Plua Mlttickr “Monopoly Capital.
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اینحال،اینمسالهماراوامیداردتاپرسشیراطرحکنیم
ورایچارچوببحثکرالدراینمقالهاست.با 
کهخوانندگانامروزیِ«فلسفهیتاریخودولتاقتدارگرا»ممکناستآنراگوشزدکنند:آیاتوصیفکرال
میگیرد؟ متأسفانه
از دولت اقتدارگرا پایان محتملِ بحران سرمایهدارانه را همچون پیشفرضی در نظر  
بهخاطر
پاسخگویی به این پرسشْ قدری مبهم و ناروشن است.اما باید  
ترجمهشده از کرال برای  

مقالهی 

معجزهی اقتصادیِ»50پسا-

بهاصطالح «
نشانهای بر پایان  
داشت که رکود [اقتصادی] ۱۹۶۶آلمانغربی که  
فرازونشیبهای انباشت سرمایه وارد کرده بود ،هنوز در

جنگ بود و این کشور را بار دیگر به [وادی] 
خاطرهی چپ نو تازگی داشت .برای کرال و بسیاری دیگر روشن بود که امکان بحران اقتصادی مسلماً

شکلگیری «ائتالف بزرگ »51میان احزاب
زمرهی کسانی بود که  
ازمیان نرفته است .و کرال حتی در  
تالطمهای

ایندست 
دموکراتمسیحی را بخشا همچون پاسخی سیاسی به بازگشت  

سوسیال دموکراتیک و 
آنگونه که کرال در اینجا توصیف میکند،
بهجای اینکه دولت اقتدارگرا را  ،
اقتصادی تلقی میکردند.پس  ،
همچون «خروج سیاسیِ سرمایه از بحران اقتصادی» بپذیریم ،بهتر است آن را [در امتداد توصیف دیگر
بهطور سیاسی
میدهد تا بحران اقتصادی را  
بهسان «ابزارهای سرکوب»ی که به سرمایه امکان  
کرال]  
بهفهمدرآوریم.
میانجیگریکند 
دههی  ۱۹۷۰است)
تاخیریافتهی52بحران  

طی نیمدهه پس از وقوع بحران جهانی جاری (که خود تکمیلِ 
شکلهای متغیری
شواهد مربوط به وساطتِ ()mediationآن توسط دولت همهجا مشهود است و [صرفا] 
هیچراهیبرایتثبیتومحدودسازیِ
نظامیگریِ پلیس .

اقدامهایریاضتیتا
بهاصطالح 
میگیرد؛از 
بهخود 

داخلهیدولتینیزراهیبرایتثبیتومحدودسازیآنوجود

()fixسرمایهوجودندارد،ومسلماًازطریقم
بازجریانیابی آن جلوگیری

میگیرد تا بحران جاری را حل کند و از 
ندارد.هر اقدامی که دولت در پیش  
میتوانست بر آن تأکید نماید ،تنها امیدی
همانطور که کرال هم  
میشود .
نماید ،تنها به نفع سرمایه تمام  
میتوانیم دررابطه با دولت داشته باشیم ناظر بر این بخت است که بتوانیم آن را نابود سازیم.اما دریغا
که  
نمیگردد.هرچند،
بهخودیِ خود منجر به نابودی سرمایه  
که نابودسازی دولت ،حتی دولت اقتدارگرا ،هرگز  
نمیشود.
بهطورخودکاربهبراندازیدولتسرمایهمنتهی 
بههمینترتیب،بحراناقتصادینیز 

همپیوند با اثر معاصر یوهانس آگنولی53
میباید  
فلسفهی تاریخ و دولت اقتدارگرا» را  

مقالهی] «
پس [ 
نظریهای در باب دولت
تالشهایی مشترک برای ارتقای  
دربارهی همین موضوع تلقی کرد .هر دو متنْ  

بهسان شکل تماماً
تقلیلگرایی مارکسیستیِ زمان خود (دولت  
اینخصوص به انواع مختلف  
هستند که در  

50. Economic Miracle
51. Grand Coalition
52. postponed fulfillment
53. Johannes Agnoli
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بهطور
میتواند  
فینفسه  
نمیدهند.همچنین ،این مقاله  
خودمختار یا تماماً تابع و خادمِ منافع سرمایه)تن  
دههی  ۱۹۷۰تلقی گردد ،مباحثاتی که در
پیشتاریخِ «گفتمان استنتاج دولت »54در  
موجهی بخشی از  
مفهومپردازی شدند .دقیقاً در امتداد یا علیه

وسیعتری 
بهمراتب  
گسترهی  

بستر آنها این موضوعات در 
نظریههایارتدوکسدولتْبرآمده
آنهادرمقطع(۱۹۶۸ونیز 
مداخالتنظریکرالوآگنولیومعاصران 
سال بعد اندیشمندانی چون کالوس اوفه ()Claus Offeو
از احزاب کمونیست شرقی و غربی)بود که چند  
پویشهای

بهموجب این 
پاسخهای نظری خود را مدون ساختند.همچنین  
المار آلتفاتر ( )Elmar Altvater
دربارهی دولت فراهم گشت.اما
نوشتههای کرال  

نظریِ بعدی بود که امکان تکمیل پیوندهای مفقوده در 
نظریهی دولت]جای ندارد ،بلکه مربوط
بههیچ رو در این حوزه[یعنی  
بهواقع ،بزرگترین میراث نظری کرال  

تالشهاینظریکرالبرایبازسازیمنطقکاالوشکلارزشآن55
بهموضوعاتیاستکهنخستینباردر 
گفتمانهاییجذبشدندکهبانام«خوانشجدیدمارکس»56

بهزودیدرپیکر
تالشهاییکه 
مطرحشدند؛ 
میشوند .59این
نظریهی شکل ارزش »57و یا اصطالحاً مکتب «منطق سرمایه »58شناخته  
( )NMLیا « 
تالشهاییهمسووهمگرادرتحولنظریهاست،تانسَببردنِمستقیم.همانند
سابقهینظریبخشادالبر 

تاریخچهی  )NMLنیز تحت نظر

چهرههای کلیدی در 
هانسگئورگ بکهاوس و هلموت رایشلت ( 
کرال  ،
پژوهشهای اجتماعی فرانکفورت» تحصیل کردند؛ در مورد این هر سه نفر،

موسسهی 

آدورنو در «
پایههای نقد مارکسیستی بر اقتصاد سیاسی را برانگیخت؛ یعنی
دههی  ۱۹۶۰بازگشتی به  
رویدادهای  
فرهنگیای که بر بیشتر آثار متاخر آدورنو غلبه داشت .بنابراین،

مشغلههای 

چرخشی نظری نسبت به 
آنهامشابهبود.
نقطهیعزیمت 

چهلسالواندیپسازآنمقطع
بکهاوسورایشلتازایننعمتبرخورداربودندکهبتوانندطی 
هرچند 
بصیرتهای نظری آغازین خود را توسعه بخشند.کرال از چنین بخت و موهبتی برخوردار نشد.

داللتهای 

درخشانترین ستارههایش محروم

فوریهی « ۱۹۷۰اس .دی .اس ».را از یکی از 
مرگ ناهنگام وی در  
بهزودی
گامهای پایانی خود قرار گرفته بود.در پی آن  
ساخت.هرچند تا آن زمان این سازمان در مسیر  
فعالیتهای احزاب و

دورهی رشد 
گروههای کمونیستی»( ،)K-Groupsفرارسید ،یعنی  
دورهی موسوم به « 


54. state derivation debate
55. reconstruct the logic of the commodity and its value-form
)56. Neue Marx-Lektüre (NML
57. value-form theory
58. “clpitla-aogic” schooa
59. }13{ See in pl,ticual, ,lhar “Zu, Wesensaogik de, Ml,xschen Wl,enlnlayser” in Konstitution und
Klassenkampf, 31-81.
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سیاسیشان عموما مائوئیست

گیریهای 
جهت 
بهلحاظ  
سازمانهای بسیار خُرد مارکسیست-لنینیستی ،که  

بودند.
بهنفع
دههی  ]۱۹۶۰یا جنبش دانشجویانِ «اقتدارستیز» عمدتا  
پس خیزش دانشجویی [نیمهی دوم  
مبارزهیمسلحانه

بهبیاندیگر،بهسمت
[ظهور]انضباطانقالبیضروریِمفروضْ60سرکوبومنحلگردید؛ 
ضدفرهنگ غیرسیاسی62پراکنده و مضمحل
ِ
خودبهخودگرایی آنارشیستی ،61و یا 

عرصهی 
رانده شد و یا در  
پسماند دیگری هم از آن [جنبش]وجود داشت که امروزه پایاترین میراث سیاسی چپ نوی
گردید.البته  
میشود«:راهپیمایی طوالنی از میان نهادهای دولتی ،»63مسیری که مستقیماً به برپایی و
آلمان محسوب  
بهزودیهمانندحزبسوسیالدموکراتِپیشارویِخود،تمایلبه
تاسیس«حزبسبز»منجرشد،حزبیکه 
دموکراتمسیحی را نشان داد .اعضایی از حزب سبز که در چنین

حکومت مشترک (ائتالفی) با حزب 
پویشهایینقشمهمیبرعهدهداشتند،دربسیاریمواردازمدار«اس.دی.اس».عبورکردهاند.همچنین،

شرححالی از فعالین سابق آن جنبش
مشارکتهای بعدی در نظریهی انتقادی آلمان نیز اغلب همانند  

بهطوراحیا-ناپذیریازدست
اینحال،وحدتیکهزمانیاینسازمان فراهمساختهبود ،
میشدند.با 
خوانش 
نوشتههای اساسی کرال

یکماه پس از مرگ کرال منحل گردید.
رفته بود.خود «اس.دی.اس».آشکارا  
بهسرعت به قلمرو [مطالعات]
نوشتهها  

یکسال پس از مرگ وی گردآوری و منتشر شدند ،اما این 
اگرچه  
صرفاًتاریخیانتقالیافتند.
واسطهی پرتاب یک

به وی  
به
نسبت 

قاطعترین انتقاد 
چهرهی تماما محبوب نبود  .
بههیچ وجه یک  
کرال  
کنگرهی «اس.دی.اس».در فرانکفورت

گوجهفرنگی بیان شد:64در سپتامبر  ۱۹۶۸در جریان برگزاری 


60. supposedly necessary revolutionary discipline
61. lnl,chistic Sponti (“Spontlneist”) scene
62. apolitical counterculture

«[.63راهپیماییطوالنیازبیننهادها»(.)long march through the institutionsاینعبارتدراصلبرگرفتهازیکیاز
استعاره های رودی دوچکه است ،که با اشاره به راهپیمایی طوالنی انقالبیون چینی (ارتش سرخ چین) ،به استراتژی نفوذ

کارانه  و براندازانه در ساختارهای نظم مسلط ارجاع میدهد .اما این عبارت در اینجا بهعنوان طعنهای به استراتژی
خراب 

اعالممیکردندبیانشدهاست.تفاوتدرایناستکهدوچکهبه

کهخودرامیراثدارجنبشدانشجویی۶۸

«سبزهایآلمان»
تسخیر نهادهای مدنی در مواجههای فراپارلمانی با نهاد دولت نظر داشت ،اما «سبزها» به تسخیر دولت از طریق پارلمان
چرخشیافتند،کهالبتهبه زودیالجرمبهمشارکتدردولت(تحتهرشرایطی)بدلشد،ونهایتاًبهادغامتماموکمالدر

ساختارقدرتانجامید/.م].
)سخنگوی«شورایعملرهاییزن»

درکنگرهینمایندگان«اس.دی.اس)۱۹۶۸(».هلکهساندر(Helke Sander

[.64
قدرکافیژرفانبخشیدهاند،چراکهتبعیضعلیهزنانرانادیده


مرداناینسازمانرامتهمساختکهنقدشانبرجامعهرابه
واقعساختاردرونیخوداینسازمانبازتابیاستازمردانهمحوریساختاراجتماعیمسلط.ازآنجاکهاعضای


گیرندودر

می
مسئول برگزاری کنگره برای ورود به این بحث و گنجاندن آن در برنامهی اجرایی پیشِ رو آمادگی و/یا تمایلی نداشتند،
زیگفریدروگربهنشانهیاعتراضِزنانهیکگوجه فرنگیبهسمتمیزاجرایبرنامهپرتابکرد.بازتابخبریاینحرکت،بر
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بهاعتراض]ازسویزیگفریدروگر(،)Sigrid Rügerفعالفمینیست،پرتابشدهبودبرصورت
گوجهایکه[ 

سلطهی مردانه در درون سازمان فعالیت میکرد .اولریکه ماینهوف به
کرال نشست .روگر علیه [رویهی]  
لحظهای
منزلهی  
به 
روزنامهای] در تأیید این «حمله» نگاشت .این رویداد از آن پس  

زودی ستونی [
وسیعتر این اپیزود از چارچوبِ
مالحظهی  

میشود .65گرچه 
تعیینکننده در فمینیسم آلمان بازشناسی  

دستکمبتوانیمپندکوتاهیازمارکسراتوصیهکنیمکه
میرود،شاید 
نوشتارحاضردرمعرفیکرالفراتر 
سالحها
بهراستی جایگزین نقد  
نمیتواند  
نقلکردنِ آن بود« :سالح نقد  
بهقدر کافی مشتاق  
خود کرال  
گردد».



دربسیاریازشهرهایدانشگاهیدرواکنشبهنظامتبعیض

بسترجوسیاسیپرشوروپرتحرکآنزمان،منجربدانشدکه
مردانهودرجهتبسطمبارزاتفمینیستیگروههایزنانیاشوراهایزنانهشکلبگیرند/.م[.برگرفتهوبرگردانازمتنزیر]:

Susanne Hertrampf: Ein Tomatenwurf und seine Folgen, Eine neue Welle des Frauenprotestes in der
BRD.
65. {14} Meinhof, Women in the SDS: Acting on their Own Behalf, in Karin Bauer, ed., Everybody
Talks About the Weather… We Don’t: The Writings of Ulrike Meinhof, Seven Stories Press, 2008.
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فلسفهی تاریخ و دولت اقتدارگرا

1

هانسیورگن کرال

«اگر سوسیالیسم نامحتمل است ،تحققیابی آن نیازمند عزم جانساختِ هرچه فزونتری است.آنچه بر
سر راه سوسیالیسم ایستادگی میکند ،نه دشواریهای تکنیکیِ انجام و اجرای آن ،بلکه دستگاه سلطهی

طبقهی حاکم است».
هاینریش رگیوس

۲

سرمایهدارانه مورد تأیید و

دربارهی مسیر طبیعی دنیای 
بینیهای اقتصادی انتقادیِ ماتریالیسم تاریخی  
پیش 

شدهاند؛ گرایش تاریخی انباشت
گرفتهاند .شرایط برای فروپاشی و بحران سرمایه فراهم  
تصدیق قرار  
بهطورطبیعی
بهسانمرزتاریخیِ 
درجهیتراکموتمرکزیکهمارکسوانگلس 
مدتهاپیشبه 
سرمایهدارانهاز 

همانقدر بیانی از «بحران
کردهاند ،3رسیده است .تشکیل دولت اقتدارگرا درست  
ایجادشدهی آن مشخص  

شدهی موقتی در مدیریت این
وساطت 

بهطور سیاسی 
نهایی» است که [این دولت] نمودی است از موفقیتِ  
داشتهاند که

مدتهای مدید در این امر تردید و واهمه 
بحران در جهت عالیق سرمایهی انحصاری.محققان  

1. Hans-Jürgen Krahl, 1971: The Philosophy of History and the Authoritarian State,Viewpointmagazine.

ترجمهیفارسیاینمقالهازرویبرگردانانگلیسیآن(توسط)Michael Shane Boyle & Daniel Spaulding:انجامشده،و

حاصلکاردرمطابقتبامتناصلیآلمانیموردبازبینیوتصحیحقرارگرفتهاست.
 }1{ .2یادداشت مترجمان انگلیسی« :هاینریش رگیوس» ( )Heinrich Regiusنام مستعار ماکس هورکهایمر در برخی از
نوشتههایآغازینویبودهاست.گفتاوردفوقبرگرفتهازایننوشتارهورکهایمراست:

Max Horkheimer. Dawn & Decline: Notes 1926-1931 and 1950-1969. New York: Seabury Press, 1978, 37.

کندکهدرتجریدازیکفلسفهيتاریخ،و


دارانهترسیممی

بندیاجتماعیسرمایه
 }2{ .3مارکسطرحیازتاریخطبیعیِشکل
غصبآمیزمالکیت
سازی دخیلدرتکوین  
ویازانباشتاولیهقراردارد.سازوکاراجتماعی 

نمادرپیوندباشرح 


ایسرشت
به 
گونه

خصوصی سرمایهدارانه [از طریق سلب مالکیت] ،در گرایش تاریخی انباشت سرمایهدارانه در قالب «تمرکز سرمایه» نیز جریان
مییابد .این امر ضرورتاً با پیشرفت فنی بهینه سازی نیروهای تولیدی پیوند دارد (چرا که آنها با کاربست فناورانهی علوم در

بهرشد آن در فرآیند کاری که هردم خودکارتر میشود تعریف میگردند) و نهایتاً به نفی سلب
ماشینآالت صنعتی و تلفیق رو 

شوند{.نگاهکنیدبه}Kapital I, MEW, Bd. 23, pp. 790-91:


دارانهدگرگونمی

مالکیتسرمایه
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بههمراهنداشته 
باشد:
سرمایهدارانهرا 

صورتبندیاجتماعی

بحرانِفروپاشیاقتصادی،پایانسیاسی
نظریهی اقتصادی درست باشد ،پیامدهای
بهسان یک  
نظریهی فروپاشی عظیم  
«حتی اگر  
نمیآید.اگر درست باشد که فرآیند تولید سرمایهدارانه
سیاسی روشن و نامبهمی به دنبال آن  
بهمعنای آن نیست که
میباید به فروپاشی این [نظام]تولید منجر گردد ،این امر هنوز  
ضرورتاً  
برآید.بههمان میزان ،این

[ضرورتا]میباید یک فروپاشی سیاسی 

در پی یک فروپاشی سیاسی 
سرمایهداری به این

طبقهی حاکم از [امکان] فروپاشی تهدیدگر نظام 
امکان وجود دارد که  
گونهای استفاده کند تا [بتواند]از اینکه این
به 
میباید از ابزارهای سیاسی  
استنباط برسد که  
[اقتصادی]بهلحاظسیاسیهممنشاءاثرواقعشود،جلوگیریکند.»4

فروپاشی
نظریهی
منزلهی تنها الگوی عام []Formtypusو تاکنونیِ  
به 
فرضیهی فرانتس نویمان برای ماتریالیسم تاریخی  ،

برنهادههای آن جامعه را برحسب دگرگونیپذیری

انقالبی ،جالب توجه است؛ یعنی الگوی عامی از دکترینی که 
کنند.یکسانگرفتنِ بحران اقتصادی نهایی سیستم با حذف بحران از سراسر جامعه ،در

انقالبی آن توصیف می
آموزههایمارکسوانگلسخواهد
تعینهاینظریساختاربخشِمفهومماتریالیستیتاریخدر 
مغایرتباتمامی 
بهسوی فروپاشی اقتصادی ( )economic breakdownتعمیمیافته بر حسب [مفاهیم] فلسفه و
بود .گرایشی  
بهطور گریزناپذیری زیر نیروی خُردکنندهی
انسانها  
نظریهي اجتماعی داللت بر آن خواهد داشت که  
تاریخ و  
آنها قرار دارد؛ درنتیجه ،انقالب امری
آگاهانهی  

( )heelیک هستی اجتماعی قرار دارند که فراسوی کنترل 
میباید
است.درعین حال«،نبردنهایی»()final battleمسلماً 

محالونامربوط()absurdityبهفرآیندتاریخی
سرمایهدارانهراکهبرمبنایآنهستیمادیْآگاهی

نخنمای()shabbyواقعیت
ایندکترینماتریالیستی ژندهو 
بهطور آگاهانه نیز ساخته
میسازد  ،
را تعیین میکند ،لغو و منسوخ سازد (.)annulاینکه تاریخی که بشریت  
میرساند» ،یک الزام
قبلیاش را به ثمر  
نوعبشر کار جدیدی را آغاز نمیکند ،بلکه آگاهانه کار  
میشود ،اینکه « 

مفهومپردازیمارکسازتاریخاست.5

رهاییبخشوکانونیِ

اساسیِ
یک فرآیند
سرمایهدارانه با استواری  

توسعهی سرمایهدارانه ،که برپایهی آن «تولید 

بنابراین ،منطق طبیعی 
بهسان نوعی تقدیر نیست.6قوانین
خوشبینانه به پیشرفت  

بهمعنای باوری 
میکند» 
طبیعی نفی خود را ایجاد  

4. {3} Franz Neumann, 1964: Economics and Politics in the Twentieth Century, in The Democratic and the
Authoritarian State. Ed. Herbert Marcuse, Trans. Peter Gay. New York: The Free Press, 258-269. 267-268.
5. {4} l,a Ml,xr “Letter to Ruge, September 1943.

یبنفاوکس،کتابهایپنگوئن،۱۹۹۰،ص.۹۲۹.


.ترجمه
 }5{.6کارلمارکس،کاپیتال،جلد۱
هنریک گروسمن ،یکی از مهمترین نظریهپردازانِ مارکسیست در زمینهی فروپاشی اقتصادی (که در برابر همهی رویکردهای
رفرمیستی ،گریزناپذیریِ عینی و ضرورت اجتنابناپذیر فروپاشی سرمایهدارانه را بهطور تحلیلی برجسته ساخته است) ،همچنین
ایدهی خودکاریِ تقدیرگونِ ( )fatal automationقانون فروپاشی را به چالش میگیرد؛ وی در اینباره مینویسد« :فروپاشی
ال محاسبهپذیر است ،با اینحال چیزی نیست که صرفاً
سرمایهداری اگرچه بهطور عینی ضروری است و در پیوند با تاختوتازِ آن کام ً
بهطور خودکار روی دهد یا بتوان بهطور انفعالی به انتظار آن نشست» .نگاه کنید به [کتابِ «قانون انباشت و فروپاشی نظام
سرمایهداری»]:
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جامعهی سرمایهداری در مقایسه با قوانین خودِ طبیعت یا طبیعت اول{}erste Naturدارای ساخت

طبیعی 
آنهابرآگاهی
موقوفسازی()abolishهستند؛وجودمجرد 

کیفیتامتفاوتیهستند.اینقوانینقابلبراندازیو
کاذب ( )false consciousnessتولیدگران نسبت به تولید خودشان متکی است .اعتبار عینی قانون گرایش
دیدگاههایی [که این

بههمان شیوهی قانون فیزیکی جاذبه پابرجا (تغییرناپذیر)نیست.چنین 
نزولی نرخ سود  
ماندهاند؛کسانی
بهجای 
بینالمللدوم 
میانگارند]،ازمقلدانمارکس()Ml,x’s epigonesدر 
قوانینراهمسان 
آنها را از
برپایهی قوانین طبیعی ،پرولتاریا و نیز خود  
توقفناپذیر بشر  
اندیشهی پیشرفتِ  

آنها 
که از دید  
جلوهدادن خیانت رفرمیستیِ
عقالنی 

وظیفهی آزادسازی انقالبی 7معاف ساخته است ،حتی در حد توجیه و 

خودشان.8
روشنتر

والتر بنیامین در مقابلِ «مذهب سوسیالدموکراسیِ» یوزف دیتسگن«( 9هر روز جهت و هدف ما 
میبندد؛
بهکار 
دقیقاشبرمفهومسوسیالدموکراتیکِزمانرا 
میشوند»)،نقد 
میشودومردمهرروزهوشیارتر 

بهسان یک پیوستار زمانیِ فراترازنده ( )transcendentalدرحقیقت
فرمولبندی تاریخ  

بهموجبِ آن 
نقدی که  
واسطهی استثمار ،همچون زمانِ کارِ

میآورد که  
به
تاریخزُداییشده 10فراهم  
توجیهی برای یک زمان-آگاهیِ  
مییابد:
تغییرناپذیرتجلی 
بیش از آنْ پراتیکِ مربوط به این نظریه ،توسط یک
سوسیالدموکراتیک و  

نظریهی 
« 
مفهومپردازی از پیشرفت ( )progressشکل گرفت که با واقعیت همخوانی نداشت ،بلکه

نوعبشرازمفهومپیشرویبشر
داعیههاییجزمیراطرحکردهاست….مفهومپیشرفتتاریخیِ 


Henryk Grossman [1929]: Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1967, 601.

دربارهی نقش آگاهی و اراده در فرآیند عینی تاریخ در تمایزگذاری مارکسیِ میان «ضرورت عملی و ضرورت نظری»در رابطه با
انقالب همچنین نگاه کنید به کتاب [هابرماس«:نظریه و عمل»]:
Jürgen Habermas, 1973: Theory and Practice. Trans.: John Viertel. Boston: Beacon Press.

7. revolutionary liberation

آدورنودرپیوندبامارکسیسمانتقادیلوکاچجوان،کهشیانگاریِ()hypostatizationروابطاجتماعیِنهادیافته(طبیعت

 }6{ .8
ثانوی تجریدیافته) نسبت به خود طبیعت را بهسان بازتولید عینیتیابیِ سرمایهدارانه در محیط نظریه میانگاشت ،مینویسد:
انگاریشود]،یکایدئولوژیاست؛با

کهبهمانندِیکفاکتمعلوموتغییرناپذیرتجسمگردد[شی
اجایی 

قانونمندیطبیعیِجامعهْت
« 
منزلهی قانونی از حرکت جامعهی ناآگاه [امری] واقعی است ،آنگونه که [این قانونمندی] در
اینحال ،قانونمندی طبیعیْ به 

)پیجویی
سمتنظریهيبحراناقتصادیدرقالبیکپدیدارشناسیغیرمعنوی( anti-Spirit


کاپیتالازتحلیلشکلکاالییبه
می شود .تغییراتدر هرشکلاقتصادیِ بنیادی ،همانند تغییراتدر گونههای حیوانی ،که طی میلیونها سال برمیآیند و نابود

،ترجمهیدنیسردموند)

گردند،حادثشدهاند»«(.دیالکتیکمنفی»


می
9. Josef Dietzgen
10. a dehistoricized time-consciousness
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میباید
جداییناپذیر است.نقد چنین مفهومی از پیشروی  

از خالل یک زمان خالی و همگن 11
پایهیهرگونهنقادیِخودمفهومپیشرفتباشد».12

تثبیتِ عملیِ سرمایهداری از طریق رفرم اجتماعی ،و ارتقای این رویه به سطح یک اصل تاریخی ،با بازگشت
منزلهی نوعی
به 
سوسیالدموکراسی مطابقت داشته است.برنشتاین  

نظریهی 
فلسفهی تاریخ بورژوایی در  

مبتذل 
بهعنوان
عامهپسند  ،
بستهبندی  
غایتگراییِ عقالنیت مستتر در طبیعت را ،در یک  
دموکراتشده  ،


سوسیال
کانت 
توسعهی

میدهد.او نابخردی منطقیِ 
بهسمت سوسیالیسم به تاریخ نوع بشر نسبت  
سرمایهداری  

رشد فرگشتیِ 
میرود که تاریخ آن چیزی را
میستاید.درنتیجه ،انتظار  
بهسان مسیر عقالنی خودِ تاریخ جهان  
سرمایهدارانه را  

میتواند به انجام برساند.در مقابل ،مارکس و انگلس
وحدتیافته  

اجرا کند که پراتیک انقالبیِ یک پرولتاریای 
میورزندکه:
بهطورمنسجمتأکید 

«تاریخ هیچکاری انجام نمیدهد؛ هیچ ثروت عظیمی ندارد؛ و هیچ نبردی را برپا نمیدارد.
میدهد؛واوستکه[ازچیزی]
اینهاراانجام 
همهی 
اینانسان،انسانواقعیوزندهاستکه 

مجزایی نیست که از انسان برای

میکند؛ تاریخ چونان شخصِ 
برخوردار است و پیکار  

پیگیری
دستیابیبهاهدافِخودشاستفادهمیکند؛تاریخچیزینیستمگرفعالیتِبشردر 

اهدافخویش».13

میکند؛
هگل جوان هم مشهود است را تکرار  
ایدهآلیستی تاریخ ،آنگونه که نزد  
سوسیالرفرمیسمْ رازآمیزیِ  

انسانهای واقعیِ منفرد صرفاً حامالن آن
سوژهی متافیزیکی که  
منزلهی «شخصی مجزا ،یک  
به 
یعنی تاریخ  
سنگواره و منجمد
هستند».14سوسیال رفرمیسمْ عینیت دوپهلوی ()ambivalent objectivityقانون ارزش را  
سرمایهی

عاملهای تصادفی 
میدهد که سپس به  
بهراستی خود را بر فراز سر افرادی قرار  
میسازد؛ قانونی که  

شیوهی یک قانون طبیعیْ خود را همچون
به 
میشوند؛ قانونی که  
در فرآیند ()capital-in-processفروکاسته  
میسازد.مطابقنظرمارکسولنین،تنهابحرانپایانیاستکهبا
بیرحمتحمیل 
بیتفاوتو 
یکتاریخطبیعیِ 
آزادسازی انقالبی و کمتر از آنْ یک جامعهی عقالنی؛ و این
میپیوندد ،نه  
بهوقوع  
ضرورت یک قانون طبیعی  
برمیسازد:
اولیهیگئورگلوکاچرا 
نظاممندآثار 
شالودهیفکری 

نقدیاستکه

11. progression through a homogenous, empty time

يفلسفهیتاریخ»


تزهاییدرباره
}7{.12والتربنیامین«:
Walter Benjamin [1940]: Theses on the Philosophy of History, in Illuminations. Trans. Harry Zohn. New
York: Schocken Books, 1986, 260-261.
13. {8} Friedrich Engels and Karl Marx. The Holy Family. Trans. Richard Dixon.

همچنیننگاهکنیدبه:
Alfred Schmidt, 1967: Über Geschichte und Geschichtsschreibung in der materialistischen Dialektik, in
Folgen einer Theorie. Suhrkamp, 113-114.
14. {9} Ibid.
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گونهایمکانیکی
به 
دیدگاههاییموضعگیریکندکه 

جبههی
«لنینکامالًبرحقبودکهدربرابر 
و تقدیرگرایانهْ بحران امپریالیستیِ سرمایهداری – بحرانی که خود وی وسیعا آن را درک و
میگوید هیچ موقعیتی نیست که در-خود و
میانگاشتند؛ او  
چارهناپذیر  
تحلیل کرده بود – را  

برونرفت از این بحران را
بهطور مجردْ گریزناپذیر باشد.پرولتاریا ،کنش پرولتاریا راه  
برای خود  
ِ
میبندد .البته این امر که پرولتاریا بتواند در چنین جایگاهی باشد که
سرمایهداری  

بر روی 
راهحل بحران وابسته به [عملکرد]آن باشد ،پیامدی است از ضرورت اقتصادیِ قوانین طبیعی.

راهحلی
اینکهاینبحرانبتواندبه 
امااینقوانینطبیعیفقطبحرانراتعیینمیکنندوتعیین 
آنهاست .اثرات مهارنشدهی
دستپیدا کند ،ورای کارکردهای  
دارانه  
سرمایه 

از نوع 
میسازند:سقوط مشترک طبقات ستیزنده،
راهحل دیگری را ممکن  
()unhinderedاین بحران  
میتوانند جامعه را
سرمایهدارانه تنها  

یا پسرفتی به یک وضعیت بربریت.قوانین طبیعیِ پویش 
برونرفتاز
بهسمتبحراننهاییهدایت کنند[،اما]قادرنیستندمسیری رانشان دهندکهبه 

میگردد.»15
اینبحرانمنجر 
میدارد ،ضرورتاً پرولتاریا را
رابطهی سرمایه را اعالم  
بهطور تاریخی فروپاشی اقتصادیِ  
بحران نهایی که  
سدهها
اقتصادی ،که طی  

درهمشکستن و فراروی از ساختارهای قدرت 
برنمیانگیزد ،بلکه درعوض امکان عینی  

قانونمندی طبیعی) را به
دارانهی  
شدهاند (همچون نمود واقعیِ سرمایه 
درونی  

ارعابگرْ 
ازطریق ابزارهای  
تارشدهی استثمار در

خاطرهی 

روشنسازی 

میکند؛   امکانی عینی برای پرولتاریا در جهت 
پرولتاریا عرضه  
گریهایسیاستواقتصاد درسطح
میانجی 

طبقاتیای کهبه

دستیابیبهآگاهیِ
گذشتهیتاریخی16و 

سراسر
بهسان
تودههای مزدبگیر  
پراکندهی  

میتواند به تغییر جایگاه 
کل جامعه (کلیت) واقف است .این امر سپس  
مبارزهی طبقاتیِ

بهلحاظ عینی مصممِ معطوف به 
]سوژهگی انقالبی و یک سازمان  


[جایگاه
طبقهای در-خود به 

ارادهی استثمارشدگان رخ دهد ،وگرنه
میتواند از طریق آگاهی و  
پرولتاریایی مادیت ببخشد.آزادسازی تنها  
هیچوجهروینخواهدداد.
به 

شیوههای
به 
کردهاند،دیکتاتوریسرمایه 
همانطورکهمارکس،انگلس،لنینورزالوگزامبورگتأکید 
اینحال ،
با 
بهلحاظ تاریخی افراطی از فازهای
میکند.یک دیالکتیکِ  
تاریخا متفاوتی گریزگاهی از این بحران نهایی پیدا  
راهحلِ ( )resolutionبهطور
به دو  
سرمایهدارانه  

صورتبندی اجتماعی 

انحصاری و امپریالیستی در فروپاشی 
میبرد؛ یکی در مقیاس تاریخ جهانی و دیگری در بُعد تاریخ نوع [بشر] :نابودی تاریخی
عینی محتمل راه  
همبسته و خودآگاه ،که «جهشی به قلمرو آزادی»(انگلس)است؛ و یا
سیستم [مسلط]ازطریق تولیدکنندگان  

15. {10} Georg Lukács, 1921: Spontaneität der Massen, Aktivität der Partei, in Die Internationale 3:6, p.

جزوهی
لمانی،بابرگردانهمینمترجمان}.ایننقدهمچنینباصورتبندیرزالوگزامبورگدر« 

{برگرفتهازمتنآ
دمکراتهایآلماندرسال۱۹۱۶همخوانیدارد.


علیهسیاستجنگیسوسیال
یونیوس»
221.

16. historical anamnesis
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بهبیانی دیگر« :یا گذار به
سرمایهدارانه17؛  

وگرنه بازتولید کور «قلمرو ذهنی ناآگاه حیوانی» و پیشاتاریخِ 
سوسیالیسمیاپسرفتبهبربریت».رزالوگزامبورگبیشازپنجاهسالپیش[اززماننگارشاینمتن]۱۹۶۸:
میشود
پایهی آن با بشریت مواجه  
در اشاره به جنگ جهانی اول این بدیل تاریخی-جهانی را که امپریالیسم بر  
بیانکردهاست:
پیشتر فردریش انگلس آن را
«امروزه ما دقیقاً با همان انتخابی مواجهیم که یک نسل  
پیشبینی کرده بود :یا غلبهی امپریالیسم و فروپاشی تمامی تمدن همانند روم باستان ،با

کاهش مفرط جمعیت ،ویرانی ،انحطاط 18و یک گورستان عظیم؛ و یا پیروزی سوسیالیسم که
بینالمللی علیه امپریالیسم و شیوهی
آگاهانهی پرولتاریای  

بهمعنای پیروزی پیکار فعاالنه و 

غالب آن ،یعنی جنگ ،است.این تنگنا و دوراهی خطیری پیشِ رویِ تاریخ جهانی است ،یک
کفههای این ترازو ()scalesدر برابر تصمیم پرولتاریای دارایِ آگاهی طبقاتی
«یا این یا آن»19؛  
است.آیندهیتمدنوبشریتوابستهبهآناستکهآیاپرولتاریاشمشیرانقالبیخود

درنوسان
میکند،یانه.»20
کفههایاینترازوپرتاب 
رادلیرانهبهسوی 
پیشرفته

بهنفعبربریتفاشیستیوقدرتمخربنیروهایتولیدیمجهزبهفناوری
«تصمیمتاریخی-طبیعی »21
فاجعهیاتمیویرانگرِکلجامعه،همگیمؤیدخصلتتاریخی-جهانی

درسرمایهداریمتاخر،وبهنفعخطریک
بدیلیست که فاز فروپاشی سرمایهدارانه پیشِ رویِ نوع بشر قرار داده است :پرسش یک
و تاریخی-نوعیِ  22
مسالهی بقای صرف؛ بحران نهایی نوع
همبسته است با  
بهطور ناگشودگی در سطح تاریخ جهانی  
زندگی بهتر  
میسازد.
[بشر]()speciesراباپرسشمربوطبهبقایخویشمواجه 
برونرفت سیاسی سرمایه از این بحران اقتصادی است .قدرت قهری فرا-اقتصادیِ
دولت اقتدارگرا  ،
مطلقگشته23ی آن ،که نوعا توسط اجبار بناپارتیستیِ قرن نوزدهمی و ارعاب فاشیستی قرن بیستمی بازنمایی

مختلسازی()sabotage

تعویقانداختنِفروپاشیاقتصادیقطعیونیز

میشود،ابزارآالتسرکوب24الزمبرای 
به

این امکان واقعی که کنش «پرولتاریای متحد» بتواند سیستم سرمایهداری را به یک «پایان غیرطبیعی»25

17. bewusstlosen geistigen Tierreichs der kapitalistischen Vorgeschichte
18. depopulation, desolation, degeneration
19. an either/or
20. {11} Rosa Luxemburg. The Junius Pamphlet: The Crisis of German Social Democracy. Trans. Dave
Hollis.
21. naturgeschichtliche Entscheidung
22. species-historical character
23. absolutized extra-economic coercive power
24. repressive instrumentarium
اصطالحبرگرفتهازمقالهيهورکهایمر( 25. unnatural end

)

26

تاریخنگاری ماتریالیستی
بهدرستی در پیوند با  
پدیدارشناسانهی تالهایمر (که  

میسازد .توصیف 
برساند ،مهیا  
شکلهای بناپارتیستی و
همارزی ساختاری میان  
میرود) از یک  
دربارهی رژیم لویی بناپارت پیش  
مارکس  
قوهی اجرایی »26در برابر
فاشیستیِ تجلیِ دولت اقتدارگرا سخن میگوید ،که برپایهی سازوکار «استقالل  
اقتصادیاش ،قدرتسیاسیخودرا

سیطرهی

بهمنظورحفظهستیو
بورژوازیایکه 

میگردد؛
بورژوازی27بنا 
این،چنینتوصیفینباید
دارودستهاش»محولمیکند.باوجود 

باچشمانیبستهبه«دیکتاتورییکماجراجوو
تفاوتهایی

نادیدهبگیریم،

تفاوتهایاساسیمیانایندو[شکلِتجلیدولت]را

بدینسمتسوقدهدکه
مارا 
مربوطاند.

کهازتغییراتدرونخودفرآیندتولیداقتصادیناشیمیشوند،وبهتراکممستمرسرمایه
میسازد.
ارزشافزایی و بحران را دگرگون  
رابطهی میان  
سرمایهداری  

فاز نهایی انحصاری و امپریالیستیِ 
سرمایهیبحران()Krisenkapitalاست کهبهمقصددرست{}intentione rectaمعطوف

سرمایهی انحصاریْ

ارزشافزایی اقتصادی است ،که این امر در نهایت
وقفهی دولت در فرآیند  
بی 
مداخلهی  

شده است و نیازمند 
اولیهیهورکهایمررا دنبال
تحلیلهای 

بهجایگاه[پیکریابی]مادیکلسرمایهداران28ارتقامیدهد.اگر
دولترا 
میتواندآنرادرهرزمانیفعلیتببخشد
سرمایهیانحصاریاستکهدولت 

کنیم،فاشیسمیکمالزمبالقوهی
تراستهایابدونآنها»:

مینویسد«درهرحالت،با
(.)actualizeانگلس 
سرمایهداری –دولت –در نهایت مجبور خواهد شد هدایت تولید

جامعهی 

نمایندهی رسمیِ 

«
وهلهی نخست در مؤسسات
را برعهده بگیرد.این ضرورتِ تبدیل [سرمایه]به دارایی دولتی در  
راهآهن – مشاهده
ادارهي پست و تلگراف  ،
بزرگ مربوط به مراودات و ارتباطات – نظیر  
حقوقبگیرِ دولت انجام

میشود….اکنون تمام کارکردهای اجتماعی سرمایه توسط کارمندان 

تراستها ،و یا به مالکیت دولتی)

شرکتهای سهامی 29و 

میشود….اما تبدیل سرمایه (یا به 

نمیسازد … و دولت مدرن بار دیگر صرفاً
دارانهی نیروهای مولد را ملغی  
سرمایه 

سرشت 
سرمایهدارانه

شیوهی تولید 
میگیرد تا شرایط بیرونی  
بهخود  
جامعهی بورژوایی  

سازمانیست که 

سرمایهداران منفرد تأمین نماید.

تخطیهای خواه کارگران و خواه 

اندازیها و 

را در مقابل  
دست
سرمایهداران،

آن ،اساساً یک ماشین سرمایهدارانه است ،دولت 
دولت مدرن ،فارغ از نوع شکل  

)اصطالحبرگرفتهازمارکس ( 26. the independence of the executive authority

ترجمهی مایک جونز .همچنین بنگرید به :کارل

دربارهی فاشیسم» .
 }12{ .27آگوست تالهایمر ( « :)August Thalheimer
مارکس« ،هجدهم برومر لویی بناپارت»؛ ترجمهی انتشارات پروگرس .نوشتهی زیر نقدیست بر داعیههای تالهایمر در تحلیل
سامانمندی و انسجام اجتماعا قانونیِ مقولههای سیاسی»ای که برپایهي آنها

شناسانهی آن از «

ساختاریاش و شیانگاری سنخ

برفرآیندفاشیسمخزندهدرجامعهي

هابیانمیگردد»و«


توسطنتایجیبرآمدهازتشابهاتوقیاس
تحلیلمارکسازبناپارتیسم«
کاربستهمیشود 
»:

بورژواییِمتاخربه
Tjaden Griepenburg, 1966: Fascismus und Bonapartismus, Argument 8:6 (December), 461-472.
28. zum materiellen Gesamtkapitalisten
29. joint stock company
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میمانند ،یا همان
سرمایهی ملی….30کارگران ،کارگران مزدی باقی  

ایدهال کلِ 
شخصیتیابیِ  

نمیرود،بلکهدرعوضبهیکسر
سرمایهدارانه[درقالبدولتمدرن]ازمیان 

پرولترها.رابطهی

میگردد».31
[سریبرفرازیکپیکر]منتقل 
رابطهی سرمایه تعیین میگردد؛ اگر بنا باشد مفهوم
یپایان تاریخیِ  
نظریهی دولت اقتدارگرا ،توسط این نقطه 
 
میباید در بافتار
دراینصورت این مفهوم  
سرمایهداری متاخر واجد چیزی بیش از یک معنای صوری باشد  ،

گونه که انگلس آن را توصیف کرد و هورکهایمر آن را
آن 
سرمایهداری دولتی  ،

بهسمت 
فلسفی-تاریخیِ گرایش  
باشد:
بهطورنظریبسطداد،جایداشته 

[بنابراین]

برمیآید که همچنان چندپهلو و مبهم است ،و 
نظریهی پایان 32از موقعیتی  
«این  
خود این نظریه نیز مبهم است :یا متکی بر فروپاشی از طریق بحران اقتصادی است ،که
پیشبینی کرد ،را
آنگونه که انگلس آن را  
بهمیانجیِ یک دولت اقتدارگرا  ،
دراینصورت تثبیت  

پیشبینی میکند ،درنتیجه
گیرد؛ و یا وگرنه این نظریه استیالی دولت اقتدارگرا را  
نمی 
در بر  
میشد،ازدور
[سناریوی]فروپاشیازطریقیکبحرانرا،کههموارهتوسطاقتصادبازارتعریف 
مییابد و بحران را برای استمرار آلمان
سرمایهداری دولتی بر بازار غلبه  

میسازد .اما 
خارج  
میبخشد».34
ابدی33تجسم 
نقطهایکهتوسط خودمارکسو
میباید در 
پیشگویانه35تباهگردد ،
نقداقتصادسیاسیاگرنخواهد درتجرید 
منزلهی نقطهی پایان تاریخی سرمایه تعیین شده است ،از ضرورت علمی گسست حاصل کند .با
به 
انگلس   
سرمایهداری کاربست مییابد ،فازی که بخشا اما

نظریهی انقالبی همچنان در مورد فاز پایانی 
اینحال ،سنخ  

خصلتبندی

فزآیندهی امر سیاسی 36

تجلی تاریخی دولت اقتدارگرا و تقدم اقتصادی 
نهتماما توسط شکل  

امکانپذیر
بهسان نقد اقتصاد سیاسی همچنان  
نظریهی انقالبی  
بحثانگیز است که آیا  
میشود.پرسشی بسیار  

بهسان نقدی بر فناوری سیاسی مفروض
آنگونه که مارکوزه تلویحا  
هماینک تدوین گردد  ،
میباید  
است ،یا  
توسعهی تاریخیِ بیشترِ

میکنند که گویا 
نظریهی انقالبی چنان برخورد  
جزمگرایان هنوز هم با  
میگیرد.البته  ،

آن امکانپذیر نیست.نقد اما حیات نظری انقالب است.خطایی منطقی 37خواهد بود که ادعا کنیم دکترینی
بینیاز از هیچ
میباید  
دربارهی تاریخ و تغییر آگاهانه است ،خود  
نظریهای  
نظیر ماتریالیسم تاریخی که عمدتا  

30. ideal personification of the total national capital
31. {13} Friedrich Engels. Socialism: Utopian and Scientific. Trans. Edward Aveling.
)32. theory of the end (Theorie des Endes
33. Dauer des ewigen Deutschlands
34. {14} Max Horkheimer [1940]: The Authoritarian State. Telos 15:2 (Spring), 1973, 3-20; p. 4.
35. prophetic abstraction
36. zunehmenden ökonomischen Primat des Politischen
37. logical absurdity
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گزارههای
دادههای اجتماعی  ،
تغییری ،از تاریخ [و روند تاریخی] برکنار نهاده شود .با دگرگونی تاریخی  
میباید تغییر یابند .تاریخمندیِ ( )historicityنظریه ،کاربست
دادهها نیز  
دربارهی این  
ماتریالیسم تاریخی  
میطلبد،همانگونهکه کارلکُرشاهمیتآنرامطرحساخت.
انتقادیِماتریالیسمتاریخیبر رویخودآنرا 
واسطهی آرزوی دگرگونی انقالبی جهانی ،که در خرد عملیِ آن ریشه دارد ،درنهایت خود

ماتریالیسم تاریخی  
به
میکند که نخستین دکترین خودآگاه ()self-awareدر تاریخ اندیشهی
داعیهی نظری عظیم عرضه  
را با این  
انسانیاست.
شرحوتفسیرکُرشولوکاچدر
واسطهی 

بهطورانتقادیوفلسفی 
به
سوژهگیانقالبیدرماتریالیسمتاریخی 
سطح 
نفیآمیزِ38میانمارکسیسموفلسفهآشکارگردید.این
رابطهیاصالتاً( )genuinely
دربارهی 
دههی ۱۹۲۰
اوایل 
دورهای بود که روند انقالب جهانی ،در بستر عینی نخستین جنگ جهانی امپریالیستی و انقالب
به  
مربوط  
اندیشههای

بهطور واقعی و تاریخی جریان داشت و به 
سوسیالیستی سترگ اکتبر و انقالب ناکام نوامبر آلمان  ،
مناقشهانگیزنمایندگان

نظریههای
لنینولوگزامبورگ،بهپویشنظریفازتشکیلکمینترن،ونیزبهوبالندگی 
بهدلیل
دهههای بعدی ،و  
میبخشید.39درعین حال ،طی  
(سازماندهی)ساختار  

مکتب هلندی در باب سازمان 
رهاییبخش

سویهی ذهنی/سوبژکتیوِ 
عملگرایانه  ،
چرخش اتحاد شوروی از سیاست انقالبی به رئالپولتیکِ  
بهلحاظنظریبرجستهونمایانشدهبود،منکوبشدو
دورهیتحوالتانقالبی 
نظریهیانقالبیِپرولتاریاکهدر 

بهخاطر داشت که این رویه
میگرفت.باید  
نامتناسببودن عملی مورد سرزنش قرار  

بیثمربودگی و 
بهاتهام  
یا  
گراییهای اجباری در نواحی
جمع 
گرانهی نظامِ تحت حاکمیت استالین برای  
بهموازات رشد مطالبات ارعاب 

راهکار
تشدیدیابندهیبحراناقتصادیجهانیو 

زمینهیهردم
کوتاهمدت،40ونیز 
صنعتیسازیفنیِ 

روستاییو

)38. genuinely negative relationship (Explikation des genuin negatorischen Verhältnisses

برنامهوار«مارکسیسموفلسفه»یکارلکرش()۱۹۲۳و
بازفرمولبندیمعنایانقالبیِنظریهیمارکسیستی،باکتاب  

 }15{.39
)آغازشد،کههردویآنهاموجبگشایشفازجدیدمارکسیسمانتقادیشدندو

کتاب«تاریخوآگاهیطبقاتی»ِلوکاچ(۱۹۲۳
چنانکهدرانتقادمارکسازفلسفهینابنمایاناست،شکلگرفتند.مادراینجاباید


یمارکسباهگل،آن

یرابطه

خودبرپایه
شناسانهی گرایش به ترافرازندگی

اتهام ایدهآلیسم طرحشده علیه لوکاچ و نیز کرش را کنار بگذاریم ،بهویژه تنگنای معرفت
شناسانهاش با مسالهي سازماندهی بدان درمیغلتد.

( ،)transcendentalismکه مسلماً لوکاچ بهلحاظ نظری در برخورد روش
ایدربارهي


لنین:مطالعه
واسطه یپسازجنگجهانیاولنگاهکنیدبهایناثرلوکاچ«:


یبی

یفعلیتانقالببرایدوره
در 
باره
نامهایِرزالوگزامبورگدرآخرینمقالهیانتشاریافتهازوی
ت 
یشبهوصی 


کوبز).اعالمیه
(ترجمهینیکالسجِی

وحدتاندیشهياو»

(چهاردهم ژانویهي  ) ۱۹۱۹نیز بر حضور واقعی انقالب در شرایط شکست تاکید میورزد .نگاه کنید به« :نظم بر برلین غالب
یمارکوس).دربارهیکمینترننگاهکنیدبه:


(ترجمه
میشود»

Karl Radek, 1921: Referat über Taktik, gehalten auf dem 3. Weltkongress der Komintern.

رادک در این سخنرانی میگوید«:نیروهای انقالب جهانی همچنان درکار اند و ما نظارهگر شکست انقالب جهانی نیستیم ،بلکه
شاهد تجمیع نیروهای انقالبی برای مبارزات جدید هستیم».دربارهی مکتب هلندی ،پیشاز همه نگاه کنید به این مقالهي آنتون
پانهکوک«:انقالب جهانی و تاکتیکهای کمونیستی»(ترجمهی اندی بالندن).
 }16{ .40بر اساس دیدگاه ارنست مندل ،صنعتیسازیِ استالینیْ ملزومات تناسبِ ( )proportionalityمیان شهر و روستا در
توسعهیافته را ،که در سال  ۱۹۲۵توسط یِوگنی پروبراشنسکی ( Jewgeni

اجتماعیسازیِ ابزار تولید در کشورهای کم
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خشونتِفاشیستیجریانداشت.
سرمایهداری انحصاری و نظام جهانی

نظریهپردازان مارکسیست هرچه کمتر قادر بودند تا 
گونهای مشابه  ،
به 

رهاییبخش41

عالقهیعقالنی
تحلیلشانمتأثراز 

نحویتشریح کنند که
به 
بهطورتحلیلیو 
امپریالیستیِآنرا 
سرمایهداری

دورهی بازسازی 
میرسید که  
بهنظر  
نظریهی انقالبی در چنین پراتیکی باشد.چنین  
مداخلهی  

به 
برانداخته باشد و

بهطور پایداری 
اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم فعلیت و روزآمدیِ پراتیک انقالبی را  
بهطور فزآینده در مسیر
یکبار برای همیشه منقرض ساخته باشد.اقتصاد سیاسی انتقادی  
[پدیدهی]انقالب را  

مفهومپردازی

بهسان یک کل را 
درحالیکه قادر نبود جامعه  

منجمدشدن در اقتصاد پوزیتیویستی قرار گرفت ،
کند.پیامدی از این وضعیت آن بود که اهمیت استراتژیک عملیِ آن [یعنی ،اقتصاد سیاسی انتقادی]در سایه
[قدیمیتر]

نظریهی 
بندیهای  
جمع 
بهلحاظ تاریخی جدید با  
دادههای  
قرار گرفت .برای متحدسازی  
تکهتکه در امتداد راستکیشیِ جزمگرا «تکمیل» شد ،و یا
بهطور  
میراثرسیده ،یا «دستگاه» مارکسیسم  


به
شیوهای تجدیدنظرطلبانه از آن کنده [و «اصالح»]شد تا مارکسیسمْ با شرایط تغییریافته
به 
بخشهایی از آن  

برسازندهی تمامیت اجتماعی( 42شامل تولید و گردش« ،زیربنا»ی

الیهبندی 
همخوان گردد .این امکان که  
زاویهیدید
بهتمامیدگرگونسازد،از 
بهطورتاریخیخودرا 
اقتصادیو«روبنا»ینهادینبرآمدهازآن)بتواند 
میشد که گویی در
چنان ترسیم  
که یک دلیل مهم این امر وضعیت تاریخیِ نظریه بود ،که  
خارج شده بود  ،
میشد؛
بهکلی تغییرناپذیر انگاشته  
تجربهی پراتیکی از فعلیت انقالبی شکل گرفته است«.سیستم» 
غیاب هر  
شالودهی دیالکتیکی نقد ،43یعنی

جذبشده در سیستمْ در نابودسازی 
جزمگرایی ارتدوکس و تجدیدنظرطلبی  

بیثباتی و
پایهی این دیدگاه  ،
تفاوت تاریخی میان ذات و پدیدار چیزها ،با یکدیگر موافقت دارند .بر  
گسترهی تجربیِ ( )empirical manifoldتجلیهای دنیای

میباید صرفاً به 
دگرگونپذیری تاریخی  44

استثمارگرانهی آن .اگر چنین تغییرات ژرفی در

سرمایهداری مربوط باشد ،نه به یگانگیِ منسجم جوهر 

شدهی جریان مبادله ،امر حقوقی-
واره 
شئی 
(شکلهای  

سرمایهداری 

شدهی تجلی تولید 
واره 
شئی 
شکلهای  


یصنعتیسازیِدیرهنگاماماشتابیافته(نظیر


هنگامیکهاستالینرویه
)صورتبندیشدهبود،نابودساخت«:

Preobraschenski
ساختننخستین کارخانهی تراکتورسازی) را اعمال کرد و بهکلکتیوسازی سریع نواحی روستایی روی آورد ،این تناسب ضروری
[میان شهر و روستا] را نابود ساخت؛ امری که به بینواسازیِ توده ایِ کشاورزان و فروپاشی ناگهانی بارآوری کارگران در نواحی
روستاییمنجرگردیدواقتصادوجمعیتشورویهنوزباگذشتحدودسهدههقربانیانغیرضروریآنهستند».نگاهکنیدبه
یانباشتبدویوصنعتیسازیِجهانسوم]:


يمارکسدرباره
[مندل :
نظریه
Ernest Mlndear “Die Ml,xsche Theo,ie de, u,sp,üngaichen Akkumualtion und die Indust,ielaisie,ung de,
}.برگردانانگلیسیتوسطمترجمانمتنحاضر{ D,itten Weatr” in Folgen einer Theorie (Suhrkamp, 1967), p. 81
41. unter der Leitung eines emanzipatorischen Vernunftinteresses
42. fundamental stratification of the social totality
43. dialectical quintessence of critique
)44. historical mutability (Geschichtlich wandelbar
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سرمایهداری رقابتی به

میدهند که در دوران گذار از 
گونهای رخ  
علمی)به 

سیاسی-اخالقی ،و روبنای فرهنگی-
پیشرفتهی اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم رخ دادند ،پس این فرض بر

انحصاری در کشورهای صنعتی 
صنعتیشده،45

میرسد که رابطهی اشتقاقیِ اقتصاد و ایدئولوژیِ 
بهنظر  
اساس ماتریالیسم تاریخی معقول  
جامعهی

شکلهای 
درمجموع تغییر یافته است؛ امری که تغییری در «نظام نیازها» ،در جوهر اقتصادیِ خودِ  
میکند.
بهطورعامراایجاب 
جامعهیبورژوایی 

بههمراهآنْتغییریدر
سرمایهداری،و 

شیوهیتولیدسرمایهداریبخشیازدینامیکتاریخیخودآناستو
بدوندرنظرگرفتنِاینالزامکه«جوهر» 
[جوهر]بهتنهاییباخصلتتاریخاگذرای

هیچروجدایازآننیست،واینکهخوداین
به 
هستیشناختی 

بهلحاظ

نظاممند آن را آشکار ساخت) ،نه
بهطور  
(مسالهای که مارکس  

شیوهی تولید سرمایهداری همخوانی دارد 

یکبُعدیسازی
نظاممند مارکوزه دربارهی  
مفهومپردازی هورکهایمر از دولت اقتدارگرا و نه فرضیهی  

پردازیها رویکردهای


مفهوم
درکپذیر نخواهند بود .47هر دوی این 
قابلتصور و  
ستیزیهای اجتماعی  46


هم
شکلبندی اجتماعی سرمایهدارانه 48را هدف قرار
تغییریافتهی  

میکنند که کلیتِ 
نظاممندِ مکملی عرضه  

سرمایه

نقطهی پایان تاریخی مناسبات 
دربارهی  
نظریهی مارکس و انگلس  
آنها برپایهی  
میدهند .هر دوی  

بسندهایتابعنقدیبراقتصاد

بهطور
نظاممندخودرا 
میشوند،البتهبدونآنکهرویکردجدید 
طرحریزیوبیان 

واسطهی ارجاع به دو گرایش

سیاسی (از نوع مارکسیِ آن) نمایند[ .رویکردهای] مارکوزه و هورکهایمر  ،
به
مییابند.
اقتصادی-اجتماعیِهمپوشانکهمقیدبهقانونگرایشنزولینرخسودهستند،بهیکدیگرپیوند 
فزآیندهی

اجتماعیسازیِ آشکارشونده و 

 )۱هورکهایمر در توافق و همپوشانی با [دیدگاه] انگلس اساساً به 

45. derivative relationship of economy and industrialized ideology
46. Eindimensionalisierung der gesellschaftlichen Antagonismen

  }17{ .47سهم من بیش از هرچیز ناظر است بر رویکردهای جدید نظاممند به نظریهی اجتماعی انتقادیِ حلقهی «مکتب
معرفتشناختیْ مسالهساز میان نظریهی انتقادی و نظریهی انقالبی را کنار

لحاظ 
فرانکفورت» .ما بایددر این مرحله ،رابطهی به 
شناختیاست،بیشازهمهدر

شیوهایصریحاًمعرفت
یمارکسیستیبه 


کهناظربراصالحنظریه
ایانتقادی 


یم.خطوطنظریه
بگذار
ایبرایپژوهشهایاجتماعی»]ترسیم

توسطهورکهایمردرنشریهی «[Zeitschrift für Sozialforschung
مجله

دههی۱۹۳۰

آیددرمواجههبانظریهيمارکسیستیقرار


هارابررسیکردهودرآنچهمی

کهمنآن
شدهاست.رویکردهایمادیاینمکتب
میدهم،عمدتاتوسطدوگرایشمضمونیِزیرمشخصمیشوند:

الف) ماکس هورکهایمر «یهودیان و اروپا»)۱۹۳۹( ،؛ هورکهایمر«:دولت اقتدارگرا»()۱۹۴۰؛ هورکهایمر«:خرد و صیانت نفس»
(  .)۱۹۶۸دربارهی دشوارهی سرمایهداری انحصاری و دولت اقتدارگرا (در سطح فلسفهی قانون) ،و گذار از دولت قانونِ لیبرال
[]liberaler Rechtsstaatبه دولت رفاه اقتدارگرا نگاه کنید به اثر فرانتس نویمان با نام «دولت دموکراتیک و دولت اقتدارگرا»
( ،)۱۹۳۷و بهویژه سرفصلِ «تغییر کارکرد قانون در جامعهي مدرن».
سازیوسرمایهداری


صنعتی
ساحتی؛مطالعاتیدرایدئولوژیجامعهیصنعتیپیشرفته»؛مارکوزه«:


انسانتک
ب)هربرتمارکوزه«:
درآثارماکسوبر».هابرماسکوشیدهاستکهرویکردیمبتنیبرنظامفرا-انتقادی()metacritical systemنسبتبهبرداشت
مارکوزه از عقالنیت فناورانهي علمی ترسیم کند ،که مندر ادامهينوشتار زیر دیدگاه وی را نیز مورد مالحظهي انتقادی قرار
میدهم.

48. changed whole of the capitalist social formation
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میدهد.ازنظرمارکسوانگلس،با[ظهور]شکل
شیوهیتولیدسرمایهدارانهارجاع 
نیروهایمولددربنیانخودِ 
رابطهی سرمایه (یعنی خصلت ذاتاً
ماننده در  

شرکتهای سهامی ،این تضاد اساسیِ فرونشانده 49اما  
درون

میشود)از
آنها پوشانده  
سرمایهدارانه بر  

جامهی مبدل مالکیت خصوصی 
بهاجبار  ،
اجتماعی نیروهای مولد که  
میتوانددرعملتجربهشودو[ازهمین
میگردد،که 
بهلحاظتجربیمحسوس»بدل 
نظرتاریخیبهیکتجلیِ« 
بهسویانحصار
درونماننده 
میکند.50انگلسباآشکارساختنِاینگرایش 
رو]یکنیرویانقالبیِانفجاریکسب 
میدهد:
نظریهیمارکسیشرکتسهامیراقدریبسط 
ودولتاقتدارگرا ،
برعهدهگیریِ نهادها و موسسات عظیم مربوط به تولید و ارتباطات (،)communication

«
تراستها ،و در نهایت توسط دولت.بورژوازی نشان

شرکتهای سهامی ،سپس 

نخست از سوی 
بیمصرف] است[ .چون] تمامی کارکردهای
طبقهي زائد [ناالزم و  
داده است که یک  
میشوند».51
حقوقبگیر()salaried employeesاجرا 

اجتماعیاشاینکتوسطکارمندان

اجتماعیسازیِدرون-

بهموجبآن
پدیدهیتاریخاجدیدانحصار،که 
دههی،۱۹۳۰متأثراز 
هورکهایمردراواخر 
دربارهی
نظریهای  
دولتیسازیِ قهری 53و فزآیندهی جامعه همپیوند گردید  ،

دارانهی نیروهای مولد 52با 
سرمایه 

نظریهی وی
شیوهای گسسته و قطعهقطعه (.)fragmentarischدر مرکز  
به 
دولتاقتدارگرا مدون ساخت ،البته  

بسندهای تعریف نشده است)

بهطور 
(رویهای که مسلماً  
این فرض جای گرفته است:نابودسازی سپهر گردش  
میانبردنرقابتو
آمرانهیتمرکزیافته.54اینفرآیند،بااز 
انحصارگرایانهیبازارازسویتولید 

کنترلهای

توسط
جامعهی بورژوایی را از آن

شدهی 
تحریف 

بهلحاظ ایدئولوژیک 
رهاییبخشِ  

اقتصاد لیبرالیِ بازار آزاد مضمون 
پیشتر
سرمایهوکارمزدیبندمیگشاید،خشونتیکه 

مبادلهیبین

رابطهی
میزُدایدوازخشونتاستثماریِ 

بههیچوجهناظربریک
درلفافقانونقرارداد()law of contractپوشاندهشدهبود.اصطالح«دولتاقتدارگرا» 
فلسفهیحقوقودولتنیست،بلکهدرعوضناظربرسیستم

نظریههای
احاطهشدهبا 

دشوارهیفکریِمنزویو

سرمایهداری دولتی ،دولت اقتدارگرای عصر حاضر

برمیسازد« .
تاریخا نوینی است که تمامیت اجتماعی را  
است.»55

49. suppressed basic contradiction

هایسهامینگاهکنیدبهفصل(۲۷ونیزفصل)۲۳درجلدسومکاپیتال.


یشرکت
}18{.50درخصوصِنظریهیمارکس 
درباره
51. {19} Engels, Socialism: Utopian and Scientific.

يمارکسیشرکتهایسهامیدرجلدسومکاپیتال،فصل)۲۷


(همچنیننگاهکنیدبهیادداشتتکمیلیانگلسبرنظریه

52. innerkapitalistischer Vergesellschaftung der Produktivkräfte
]53. coercive statification [Verstaatlichung
54. centralized authoritarian production

سانیککلدرمفهومپردازیدولتاقتدارگرا(مفهومیکه

دلیلاهمیتجامعه  
به

 }20{.55هورکهایمر«:دولتاقتدارگرا» ۳،
.به
کهازنظرهورکهایمرناظربرکلسرمایهداری


شود،درحالی
عمدتادرپیوندباتوصیفماشینخشونتدولتیِفاشیسمدرکمی
نظرمیرسد.


آید)موجهبه

یتاریخیاینمفهوم(درآنچهدرپیمی

انحصاریاست)،ازدیدمنبسطپهنه

32

برپایهی
سرمایهداری اقتدارگرای دولتیِ  ،

بهسمت 
گسترهی سیستم  56

 )۲نزد هورکهایمر پویش انباشت در 
مانندهی سرمایه است) استوار

انحصارگرایانهی اجتماعیسازیِ نیروهای مولد (که  
درون

کیفیت تاریخا نوین و 
تغییریافتهی پیامد آن در سپهرهای تولید و گردش.اما مارکوزه بیش از سی

منظومهی 

برپایهی 
است ،و نیز  
سوختوساز میان انسان و طبیعت» روبروست :خودکاریِ

تغییریافتهای درونِ خودِ «

سال بعد با ساخت 
ناحیهی
دقیقهی برسازندهی فرآیند کار 57را از  
ریشهای وزن  
بهطور  
فزآیندهی نیروهای صنعتیِ تولید  

تولیدکنندگان به [سمت] ماشینآالت [ ]Maschinenwesenجابجا میکنند؛ یعنی از کار زنده به کار
بهمیانجی خودکاری ( )automationچیزی بیش از «رشد کمیِ
عینیتیافته .58پیشرفت تکنیکی و علمی  

پایهای» است .60خودکاریْ «یک کریستال
ماشینیسازی »59است ،بلکه «تغییری در خصلت نیروهای مولد  

انفجارییاغیرانفجاریدرزیربنایمادیِتغییرکیفیاست،»61کهدگرگونیسیستمیِ«تمامیتگرا»یجامعهی
میگشاید.
بهسوی یک تمدن جدید»62را  
بهطور بالقوه «تعالی تاریخی  
میبخشد ،گواینکه  
بورژوایی را فعلیت  
بهعنوان باالترین و
بدینترتیب ،مارکوزه قادر است به چیزی متوسل شود که مارکس در گروندریسه آن را  

بهموجب آنْ فناوری و علم به
سرمایهدارانه نامیده بود؛ گرایشی که  

شیوهی تولید 
توسعهای  

آخرین گرایش 
حدیست که تهدیدی برای انفجار کل سیستم ایجاد
به 
میرسند ،که مقیاس آن  
توسعهی بارآور  

مرحلهای از 

میکند.

سرمایهی ثابت در آن جای گرفته است ،محیط و

هماینک در قالب 
«رشد قدرت علمی … معیاری که علم  
بهچنگگرفتهاست»،یکیازآندقایقانفجاریِتضادی
پهنهایکهدرآن[علمْ]تحققیافتهوتمامیتتولیدرا 

به سرمایه توصیه
میشود ،که «در آن  
خشونتبار بحران سرمایه 63پدیدار  

است که در پایان طبیعیِ تاریخ 
فناورانهی تولید65

مرتبهی باالتری از تولید اجتماعی میدان بدهد».64علمیسازیِ 
میشود که کنار برود و به  

دارانه66ی آن را تاب بیاورد .نزد مارکس ،خودکاری (یا باز-
سرمایه 

عینیتیابی  اجباری 

دیگر قادر نیست 

56. systemumfassend akkumulative Dynamik
57. constitutive moment of the labor process

اندازدررابطهباسوسیالیسمدر


همچنیننگاهکنیدبهکاربستهمینچشم
انسانتکساحتی».

 }21{.58نگاهکنیدبهمارکوزه«:
جوامعپیشرفتهيصنعتیدراینمتن.PRAXIS 2, 1965, 266:

59. quantitative growth of mechanization
60. {22} Ibid., 35.
61. {23} Ibid., 36.
62. {24} Ibid., 37.
63. nltu,la end of clpitla’s vioaent histo,y of c,isis
64. {25} Karl Marx. Grundrisse. Trans. Martin Nicolaus, 676.
65. technologische Verwissenschaftlichung der Produktion
66. zwangsweise kapitalistische Vergegenständlichung
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تمامیتگرایاقتصادسیاسی67میگردد.68

فناورانهسازیِ

ماشینآالتصنعتی)موجبایجادیک

شکلیابیعلمیِ

پارهایاز
میآیدکهاصل«عقالنیتفناورانه»،کهبخشو 
بهنظر 
برپایهینگرشمارکوزهچنین 
بهاینترتیب ،
اما 
جداییناپذیراست)،

تکنیک صنعتیو علممدرناز همانسرآغازِآنبوده(ونیزازسلطهبرطبیعتونوعبشر
مفهومپردازیماکسوبر

همانطورکهمارکوزهدرنقدخودبر
مییابد ،
دست 
بهشکوفاییوتحققکاملخویش 

میشود ،تمامی فرهنگ را
میکند«:هنگامی که تکنیک به شکل جهانروای تولید مادی بدل  
از واقعیت مطرح  
میافکند.»69
[بدینترتیب]تکنیکْیکتمامیتتاریخی،یایکجهانراطرح 

دربرمیگیرد؛
بهساننقدیبراقتصادسیاسیبهپیشبردهشود؛بلکه
نمیتواندبیشازاین 
بهپیرویازمنطقمارکوزه،نظریه 

نقطهی
بهسوی نقد فناوری سیاسی 70خواهد بود .هر دو  
برندهی آن گرایش تاریخی غریزی آن  
پیش 
نیروی  
طلبانه72ی آن در


تمامیت
یکبعدیگراییِ 
آمرانهی جامعه 71و خواه  
دولتیسازی  

رابطهي سرمایه (خواه 
پایانی  
نقطهیگسستتاریخی73
میشود)یکدیالکتیکمختصِ 
عقالنیسازی 

حیاتاجتماعیکهتماماًتوسطفناوریْ
سرمایهداری دولتی که

اجتماعیسازی ( )socializationبهسوی 

مانندهی 

مینهند .هم گرایش  
درون
را بنیان  
جایگزینسازیممکنِتکنیکیو علمیِکار زندهکهماکوزهآنراتوصیف

هورکهایمرآن رانشانمیدهد،وهم
اینحال،
انسانهای آزاد »74ارجاع میدهند .با  
همپیوندیِ  
بیواسطه به همپیوندیِ تولیدکنندگان و « 
میکند  ،

پایانِ
میشود ،از تدارک  
بیواسطه با امکان نابودی خود روبرو  
بهطور  
هنگامیکه  

میرسد که سرمایه 
بهنظر  

میرود و در [روند]گذار خود تثبیت میگردد.سرمایهداری دولتی و نظام
تاریخیاش [به دست خویش]طفره  

میشوند،نوعابیانگرایندیالکتیک پایانیِسرمایههستند،
ماشینها پیکریابی 

سرمایهیثابتکه در

فراگیریاز
میسازد« .دولت رفاهِ»
چشمگیرترین تضاد تاریخی و حادترین بحران آن را خنثی  
که در سطح پدیداریْ  
سازمانیافته و سوسیالیسم ،میان

سرمایهداری 

عجیبالخلقه 75میان 

اقتدارگرا تصویر یک «هیوالی تاریخی 
میکند.
بردگیوآزادی،ومیانتمامیتگراییوسعادت»76راعرضه 

67. totalitäre Technologisierung der politischen Ökonomie

.دربارهیاهمیتاین

گروندریسه،صص۶۱۸-۶۴۳.

يکاربستفناورانه یعلم{برایتولید}نگاهکنیدبه:مارکس،

 }26{.68
درباره
دربارهیتکوینکاپیتال مارکس»]:
مبحثدرگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمنگاهکنیدبهاثرروسدولسکی[« 

Roman Rosdolsky, 1968: Zur Entstehungsheschichte des Marxschen Kapital Vol. 2. Suhrkamp, 499-504.
69. {27} Marcuse, One-Dimensional Man, 154.
70. a critique of political technology
71. authoritarian [autoritär] statification of society
72. totalitarian one-dimensionalization
73. eigentümliche Dialektik des geschichtlichen Umschlagpunkts
74. association of free men
75. historical freak
76. {28} Ibid., 52.

34

ایدهای-بودگیِ بد }schlechte Idealität{ 77است .امر
نمونهای از یک  
در معنایی هگلی ،سرمایهداری دولتی  
نظرورزانهای از یک واقعیت بالغ و درحال زوال در محیط آگاهی پسینی بورژوایی

)ثمرهی 

ایدهای (das Ideale

است.78
بههنگامِ بلوغِ (پختگی)
ایدهای تنها  
میکند که امر  
آموزهی این مفهوم را تأیید  
«پس تاریخ هم  
مییابد ،دنیای واقعی را در جوهر آن درک
قرینهی مخالفِ امر واقعی تجلی  
واقعیت ،همچون  
میبخشد».79
میکند،وآنرادردرونیکقلمروفکریشکل 

مفهومیای را که

کهنهی محیطِ فرآیند 
دربردارندهی یک تجرید دوگانه از قلمرو تاریخ است؛ جوهر  

ایدهایْ 
امر  
میکند ،و از شکوفایی مفهومی80ای که
تاریخا از آن زاده شده و خود را درون آن تحقق بخشده است ،رها  
میبخشد)اصلامرتاریخانو81راتجرید
پیشارویآنقراردارد(ودرونآنبراینخستینباربهیکایدهشکل 
میکنند
دقیقهای را که تاریخا یکدیگر را دفع  
گونهای غیرتاریخی ( )ahistorischدو  
به 
ایدهای  
میکند .امر  

83 82
.سرمایهداری

میدهد :جوهر قدیمی و اصل نو (و هنوز غیرواقعی )
)بههم پیوند  
( abstoßende Momente

روبهنابودیِ سرمایه است.
ارزشافزایی  
ایدهای از یک بحران بالغ و  
دولتی درست همچون یک محصول پایانی  
تجلیاش ،جوهر قدیمی سرمایه (ارزش)را از پوستهی مالکیت خصوصیِ
سرمایهداری دولتی ،در شکل ظهور و  

اجتماعیسازیِ ابزارهای تولید

گونهای آشکار آن را به اصل تاریخا رشدنایافتهی 
به 
میکند و  
سرمایهدارانه رها  

میسازد؛درنتیجه،
آنهارامسدود 
بستهی 
هم 
بهطورسوسیالیستیْ 
تشخصیافتگیِ 

میزند،وازهمانابتدا
پیوند 
همبسته در جوهر قدیمی ارزش را تسخیر میکند[.پس]دولت
شیوهی تولید  
سرمایهداری دولتی اصل نوین  

سرمایهداریازسوسیالیسماقتباسمیکند.

تحریفآمیزیاستکه

اقتدارگراکاریکاتور
محدودههای

میآورد ،تا زمانیکه در 
فناورانهی تولید که در جهت براندازی سرمایه فشار  

علمیسازیِ 
در مقابل  ،
رهاییبخش خود را تحقق بخشد .اما این امر

سرمایهی ثابت گرفتار بماند قادر نیست قابلیت 

ارزشافزایی 

(بهجایبیکاریساختاری)تاحدیکاتوپیایمشخص
میآفریندکه[امکانِ]لغوکاررا 
علمیای 
پیشرفتفنیو 

77. bad ideality
78. bourgeois post festum consciousness
79. {29} Hegea. “Prefacer” in Philosophy of Right. Trans. S.W. Dyde.
)80. begriffliche Entfaltung (conceptual unfolding
)81. Prinzip des geschichtlich Neuen (the historically new
)82. unwirkliches Prinzip (unreal principle

گفتهی هگل ،جمهوری افالطونی« ،که تمثیلی از یک ایدهآل توخالیست»« ،سرشت بنیادیِ کهنِ حیات اخالقیِ
به 
  }30{ .83
تواندفقطبهمانند


خودمی
واسطگی 


دربی
کتجریدغیرتاریخیبهاصلخردنوینپیوندمیدهد؛اصلیکه«

یونانیان»رادرقالبی
)وبنابراینفقطبهسانِنیستیوتباهی()Verderbenتجلییابد».

اشتیاقیناخشنود(unbefriedigte Sehnsucht
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وامیدارد و
صرفهجویی در کار  84
معطوفبه  

ارتقا میدهد«:در نظام اقتصاد بازار آزاد ،که افراد را به اکتشافات 
ماشینها ،به

ویژهی این نظام ،یعنی 
پروردهی  

میگنجاند  ،
دست
آنها را در یک فرمول ریاضیاتی جهانی  
نهایتاً  
ساختهاند».85

اند:آنهانهکار،بلکهکارگرانرازائد

(نهصرفادرمعنایمجازی)بدل 
شده
ابزارهایتخریب 
رابطهیسرمایهرادر[روند]گذارآنتثبیتمیکند،مارکوزهوهورکهایمررابه
ایندیالکتیکِشومومهلککه 
شکلبندی اجتماعی
رابطهبا وضعیت عینی پویش  
سوژهگی انقالبی در  
نتیجهگیری رسانْد که جایگاه  
این  
86

سرمایهدارانه تغییر یافته است .چنانکه هورکهایمر میگوید ارجاع عینی به بلوغ [شرایط تاریخی] { das


 ،}Thema Probandum und Probatumاعتبار خود را از دست داده است .جدل مارکس علیه ارادهگرایی
بهنظر
بهلحاظ نظری برحق بود؛ اما اکنون  
بهلحاظ عملی درست و  
ایدهالیستی باکونین در آن زمان  
انتزاعی و  
87

میرسدکهایناستداللقدرتخودراازدستدادهباشد.مارکسهنگامیکهباگروهویلیچ-شاپر (Willich-


بهنفع فرآیند یادگیری انقالبی کنار گذاشت؛ فرآیندی که در
ارادهی ناب را  
ایدهالیسم  
)Schapperروبرو شد  ،
ستیزندهی برآمده از بحران 88رخ میدهد و طی آن

تکوینگرِ مناسبات اجتماعیِ 

تاریخساز و 
خودانگیختگی  
مییابد:
بهسطحخود-رهاسازیِ()self-liberationخویشبلوغ 
طبقهیکارگر 

ایدهآلیستی است.
جزمگرایانه است؛ و نه ماتریالیستی ،بلکه  
دیدگاه این اقلیت نه انتقادی ،بلکه  
بهسانِ نیروی پیشرانِ
آنها به شرایط واقعی توجهی ندارند ،بلکه صرفا کوشش ناب اراده را  

گیرند.درحالیکه ما به کارگران میگوییم«:شما باید از خالل  ۲۰ ،۱۵یا ۵۰

انقالب درنظر می
نهفقط برای اینکه تغییری در جامعه ایجاد
جنگهای داخلی و مبارزات ملی پیش بروید  ،
سال  
آنها در
کنید ،بلکه برای اینکه خودتان را تغییر دهید ،و شاید برای اِعمالِ قدرت سیاسی»  ،
میتوانیم در
بهدست بگیریم ،وگرنه  
هماکنون قدرت را  
میباید  
میگویند« :ما  
مقابل  
هایمانبیارامیم».89
خانه 

میباید برای رهاسازی خویش آزاد باشد ،شرطی ناگزیر ()conditio sine qua nonبرای بینش
اینکه پرولتاریا  

84. labor-saving discoveries
85. {31} Horkheimer, The Authoritarian State, 3.
86. das thema probandum und probatum

اشارهی مولف به حلقهای از فعاالن انقالبی انشعابیافته از «لیگ کمونیستی» ( )Communist Leagueپس از شکست
  [ .87
گکمونیستیهمانجمعیتیاستکهمارکسدردههی ۱۸۴۰بدانملحقشدو«مانیفستکمونیست»

انقالبات۱۸۴۸است.لی
یفوقکهباترکیبنامهایدوتنازاعضایاصلیآنکارلشاپر()Karl Schapper


نیزازسویهمینجمعانتشاریافت.اماحلقه
ورزید،وبهویژهدرمخالفت


شود،بررویکردمبتنیبراقداماتنظامیتاکیدمی

)شناختهمی
وآگوستویلیچ(August Willich
متهممیکرد(ویلیچکهسابقاًافسرارتشپروسبود،یکبار

جویانه»


کارانهومماشات

محافظه
سرسختبامارکسویرابهمشی«
دسترسیاست/.م.ف].

قابل
حتیدرلندنمارکسرابهدوئلدعوتکرد).یادداشتمارکسدربارهیاینگروهدراینجا 

88. crisis-ridden and warring social relations
89. {32} Karl Marx. Revelations Concerning the Communist Trial in Cologne.
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رابطهی
طبیعیاش  ،

نقطهی پایانِ تاریخیِ-
تنظیمشده ،90در  

سرمایهی ثابتِ 

میرسد که 
بهنظر  
انقالبی است.اما  
میان مارکسیسم و آنارشیسم را بر زمین خودِ ماتریالیسم تاریخی تغییر میدهد .اگر قوانین طبیعیِ پویش
بازدارندهی

بهلحاظ عملیْ 
میتواند  
نابسنده تنها  

متوسلشدن به بلوغ 

پیمودهاند ،پس 

سرمایهدارانه مسیر خود را 

بهلحاظنظریضروریاست.
انقالبیباشدکه 
آنها بالغ
کوششها و مخاطرات گذشته شاید گفته شود که زمان هنوز برای  

دررابطه با 
پوششیست برای مسامحهی

دربارهی شرایط نابسنده 
[مساعد] نبود .اما گفتار امروزی  
بوده است … .یک انقالبی با مردمِ
اپوزیسیون .برای امر انقالبیْ شرایط همواره بالغ و رسیده  
ای همسوست که برای آنان هرچیزی در مخاطره است ،نه با کسانی که وقت [کافی]
درمانده 

دورهی
بهطور پسینی ( )post festumاهمیت  
دارند .توسل به طرحی از مراحل اجتماعی که  
وارونسازی ورشکستی نظری و سیاسی بوده است .بخشی از
میدهد ،گاه  
گذشته را نشان  
[همان]زمانیستکهنظریهدرآنپرورشیافتهاست».91

معناینظریه
ارادهی انقالبی» با برداشت هورکهایمر دربارهی
شناختشناسیِ  

بهسان یک «
نظریهی انقالبیِ پرولتاریا  
بینش  
مثابهی تقدم عقلِ عملیِ فاکتورِ ارادی 92همخوانی دارد.بیگمان آنچه در این بینش همچنان
به 
فعلیت انقالب  
برنمیسازد؛ و

شیوارهگی سرمایه 93در فاز پایانیِ آن کیفیت متناقض دیگری 
نااندیشیده مانده آن است که آیا  
نمیشوند.اگر امکان
پهنهی اجتماعی متفاوتْ بار دیگر از هم متمایز  
اینکه آیا ذهنیت و عینیت انقالبی بر یک  
پیشفرضخود
عینیِیکآزادسازیانقالبیدرمعنایتاریخی-جهانیِآنراکهدربحراننهاییگشودهمیشود 
اینصورتاینگفتهیهورکهایمرصادقخواهدبودکه:
بگیریم،در 
ارادهی آزادشدگان فراگیر است .هماینک هرگونه
بهقدر  
«انقالب که به سلطه پایان بخشد  
معنای]پسرفتیبهدرونپیشا-تاریخاست».94

کنارهگیری 
[به


90. regulated fixed capital
91. {33} Horkheimer, The Authoritarian State, 11.
92. Aktualität der Revolution als des Primats der praktischen Vernunft des voluntativen Faktors
93. Verdinglichung des Kapitals
94. {34} Ibid., 10.
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